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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå



ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤
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.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
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המשך צעמוד בצ

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז שבט, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ בעל מדות וכו' מוהר"ר יששכר שליט"א

שלום וברכה!

בנועם נודעתי אשר כת"ר הגיע לשנות שיבה וכבוד עשו לו ידידיו ומעריציו במסיבה מיוחדת.

והנני לאחל לכת"ר שילך משיבה טובה לגבורות ועוד יותר, וינצל כשרונותיו שחונן בהם על 

ידי ההשגחה העליונה והאפשריות להפצת היהדות המסורתית בלי פשרות בעירו ובקהלתו ובכל מקום 

שידו מגעת, ויעשה ויפעול מתוך שמחה כהוראת המורה הגדול הרמב"ם, ובפרט כמודגש ומבואר גודל 

ענין שמחה של מצוה בתורת החסידות, ובאריכות בספרי רבינו הזקן בעל התניא והשו"ע, שהשנה היא 

שנת הק"נ להסתלקותו.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.
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‰LÓe האלקים ׁשם אׁשר הערפל אל ,1נּגׁש …∆ֱֲֲִִֶֶֶַָָָָֹ

מחיצֹות, מּׁשלׁש לפנים רׁש"י, ְְִִִִִֵֵַָֹּופירׁש

ׁשּנאמר  וערפל, ענן עד 2חׁש ּבאׁש ּבער וההר ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

עב  הּוא ערפל  וערפל, ענן חׁש הּׁשמים ֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלב

צדק' ה'צמח ּומביא וכּו'. ּבהּגהֹותיו 3הענן ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

(ׁשּלא  הּזה ּדּבּורֿהּמתחיל הּזקן אדמֹו"ר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֹלמאמר

ּבקרֹוב) ׁשּיּודּפס והּתקוה עדין, ׁשּבספר 4נדּפס , ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

'הּמל חׁש5'עמק (ׁשהּוא ׁש"ערפל" ּכתב, ֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

הּוא  הענן) עב ׁשהּוא וכּנ"ל סתם, מחׁש ְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹיֹותר

ׁש"חׁש לֹומר, יׁש [ועלּֿפיֿזה העׂשּיה ְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹעֹולם

 ֿ ּבריאהֿיצירה עֹולמֹות ג' הם וערפל" ְְֲִִֵֶַָָָָָָענן

ּבׁשם 6עׂשּיה  נקרא הּבריאה ׁשעֹולם והינּו, , ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ,הּיצירה 7חׁש ועֹולם ,חׁש ּבֹורא ְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹ

"ענן" ּבׁשם ּבׁשם 8נקרא נקרא העׂשּיה ועֹולם , ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָָָ

ׁשהּוא  הערפל", אל נּגׁש "ּומׁשה וזהּו ְֲֲִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ"ערפל"],

ּפירּוׁש: האלקים", ׁשם "אׁשר הּזה, ֱֲִֵֶֶַָָָֹעֹולם

 ֿ (עדּֿכאן אלקים ּבסֹוד נעׂשה העׂשּיה ְֱֲֲִִֶַַָָָָָֹׁשעֹולם

ּׁשּכתב  ׁשּמה צדק', ה'צמח ּכֹותב זה ועל ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָלׁשֹונֹו).

החׁש ואםּֿכן העׂשּיה, עֹולם הּוא ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹׁש"ערפל"

מּמה  ּכן מׁשמע  לא לגריעּותא, הּוא ׁשּלֹו ְְִִִֵֶַַַָָָֹהעב

ּגם 9ּׁשּכתּוב  ּומביא ּבערפל. לׁשּכֹון אמר הוי' ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבמּס הּגמרא חגיגה ּדברי צדק 10כת ׁשּבֹו ערבֹות , ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

חי  אֿל מל הּכבֹוד וכּסא וכּו', ּוצדקה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָמׁשּפט

אֹותֹו, מּקיפין וערפל וענן וחׁש כּו', ּבערבֹות עליהם ׁשֹוכן ונּׂשא ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹרם

קּמי 11ׁשּנאמר  חׁשֹוכא איּכא ּומי (ּופרי) גֹו'. סביבֹותיו סתרֹו חׁש יׁשת ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
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יח.1) כ, יא.2)פרשתנו ד, ואח"כ 3)ואתחנן תשכ"ה, קה"ת - שליט"א) אדמו"ר מכ"ק הערות (עם בפ"ע בקונטרס נדפס

תרפ"ב  (סה"מ תרפ"ב הערפל אל נגש ומשה רד"ה ואילך. קפו ס"ע תרנ"ח סה"מ גם וראה ואילך. א'ח ע' פרשתנו באוה"ת

שג). ואילך.4)ע' שלז ע' פרשתנו התורה פרשיות על הזקן אדמו"ר במאמרי לאח"ז פי"ג.5)נדפס הבריאה) (עולם יז שער

רלח.6) ס"ע עת"ר סה"מ גם ובכ"מ.7)ראה ג. ד, שה"ש לקו"ת וראה ז. מה, 8.79)ישעי' ע' תש"ד סה"ש גם ראה

יב.9) ח, ואילך.10)מלכיםֿא סע"ב יב.11)יב, יח, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: יתרו, פרשת השבוע, בפרשת תורה מתן מעמד בתיאור

ÌÈ˜Ï‡‰ ÌL ¯L‡ ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb ‰LÓe1,È"L¯ L¯ÈÙe , …∆ƒ«∆»¬»∆¬∆»»¡…ƒ≈≈«ƒ
,˙BˆÈÁÓ LÏMÓ ÌÈÙÏ אל רק לא סיני להר התקרב משה כלומר, ƒ¿ƒƒ»…¿ƒ

שהן  מחיצות לשלוש מבעד נכנס אלא ÏÙ¯ÚÂ,הערפל ÔÚ CLÁ…∆»»«¬»∆
¯Ó‡pL2 תורה מתן מעמד בתיאור ∆∆¡«

ואתחנן סיני Â‰‰¯בפרשת Úa¯הר ¿»»…≈
CLÁ ÌÈÓM‰ ·Ï „Ú L‡a»≈«≈«»«ƒ…∆
·Ú ‡e‰ ÏÙ¯Ú ,ÏÙ¯ÚÂ ÔÚ»»«¬»∆¬»∆«

'eÎÂ ÔÚ‰ ֿ [הקדוש לו "שאמר ∆»»¿
בא  אנכי הנה רבינו] למשה ברוךֿהוא

הענן". בעב אליך

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ‡È·Óe3 ≈ƒ«∆«∆∆
¯"BÓ„‡ ¯Ó‡ÓÏ ÂÈ˙B‰b‰a¿«»»¿«¬««¿

ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac Ô˜f‰ הפותח «»≈ƒ««¿ƒ
הערפל"‰f‰בפסוק אל נגש "ומשה «∆

‰Â˜z‰Â ,ÔÈ„Ú Òt„ ‡lL)∆…ƒ¿«¬«ƒ¿«ƒ¿»
(·B¯˜a Òt„eiL4¯ÙÒaL , ∆¿«¿»∆¿≈∆

'CÏn‰ ˜ÓÚ'5 הקבלה מתורת ≈∆«∆∆
CLÁ ‡e‰L) "ÏÙ¯Ú"L ,·˙k»«∆¬»∆∆…∆
Ï"pÎÂ ,Ì˙Ò CLÁÓ ¯˙BÈ≈≈…∆¿»¿««

,ÔÚ‰ ·Ú ‡e‰L רגיל הסתר לא ∆«∆»»
הענן' ש'עב כשם גדול, הסתר אלא

במיוחד  עבה ענן אלא רגיל ענן )אינו
‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ‡e‰ העולם »»¬ƒ»

העולמות  ארבעת מבין ביותר התחתון

אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה  הכלליים

,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ]¿«ƒ∆≈«
Ì‰ "ÏÙ¯ÚÂ ÔÚ CLÁ"L'‚ ∆…∆»»«¬»∆≈

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»
‰iNÚ6, יש שבהם עולמות שהם ¬ƒ»

מציאות  הנחשבים נבראים של מציאות

לאלוקות  בטלים ואינם עצמה בפני

הספירות  כמו מוחלט בביטול

כך  באצילות, שבעולם העליונות

 ֿ בריאה בעולמות יש מסויים שבמובן

האור  על והסתר העלם יצירהֿעשיה

‰È¯a‡‰האלוקי  ÌÏBÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆»«¿ƒ»
BÓk ,CLÁ ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈…∆¿

·e˙kL7CLÁ ‡¯Ba וכיוון ∆»≈…∆

הבריאה לעולם רומז הדבר 'בורא', נאמר החושך ‰Èˆi¯‰שלגבי ÌÏBÚÂ¿»«¿ƒ»
"ÔÚ" ÌLa ‡¯˜8,סתם מ'חושך' יותר הסתר ÌÏBÚÂשהוא ƒ¿»¿≈»»¿»

"ÏÙ¯Ú" ÌLa ‡¯˜ ‰iNÚ‰'מ'ערפל יותר ומחשיך מסתיר ],שהוא »¬ƒ»ƒ¿»¿≈¬»∆
e‰ÊÂ הפסוק של הפנימי e‰L‡הפירוש ,"ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb ‰LÓe" ¿∆…∆ƒ«∆»¬»∆∆

‰f‰ ÌÏBÚ והנחות התחתון החלק »«∆
העשייה, עולם ÌLשל ¯L‡"¬∆»

ÌÏBÚL :Le¯Èt ,"ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ≈∆»
‰NÚ ‰iNÚ‰ ונברא BÒa„נוצר »¬ƒ»«¬»¿

הקדוש  במידת הקשור ‡ÌÈ˜Ïהשם ¡…ƒ
וההעלם  הצמצום שורש הגבורה,

BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú) אדמו"ר של «»¿
‰'ˆÁÓהזקן  ·˙Bk ‰Ê ÏÚÂ .(¿«∆≈«∆«

המאמר,ˆ„˜' על שלו ב'הגהות' ∆∆
·˙kM ‰nL אדמו"ר של במאמר ∆«∆»«

ÌÏBÚהזקן, ‡e‰ "ÏÙ¯Ú"L∆¬»∆»
·Ú‰ CLÁ‰ ÔkŒÌ‡Â ,‰iNÚ‰»¬ƒ»¿ƒ≈«…∆»»

‡˙eÚÈ¯‚Ï ‡e‰ BlL של חושך ∆ƒ¿ƒ»
וחיסרון, Ôkגירעון ÚÓLÓ ‡Ï…«¿«≈

·e˙kM ‰nÓ9¯Ó‡ 'ÈÂ‰ ƒ«∆»¬»»»«
ÏÙ¯Úa ÔBkLÏ של והמשמעות ƒ¿»¬»∆

הי  הפוכה, היא הוא הפסוק ש'ערפל' ינו

ה'. ישכון שבו ראוי È·Óe≈ƒ‡מקום
˙ÎqÓa ‡¯Ób‰ È¯·c Ìb«ƒ¿≈«¿»»¿«∆∆

‰‚È‚Á10, הרקיעים שבעת לגבי ¬ƒ»
מהם  אחד בכל יש ומה ושמותיהם

ËtLÓ ˜„ˆ BaL ˙B·¯Ú¬»∆∆∆ƒ¿»
„B·k‰ ‡qÎÂ ,'eÎÂ ‰˜„ˆe¿»»¿¿ƒ≈«»
ÔÎBL ‡OÂ Ì¯ ÈÁ ÏŒ‡ CÏÓ∆∆≈«»¿ƒ»≈
CLÁÂ ,'eÎ ˙B·¯Úa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»¬»¿…∆
,B˙B‡ ÔÈÙÈwÓ ÏÙ¯ÚÂ ÔÚÂ¿»»«¬»∆«ƒƒ

¯Ó‡pL11B¯˙Ò CLÁ ˙LÈ ∆∆¡«»∆…∆ƒ¿
'B‚ ÂÈ˙B·È·Ò מים "סוכתו חשכת ¿ƒ»

שחקים". והגמרא (CÈ¯Ùeעבי »ƒ
˜Ènשואלת  ‡ÎBLÁ ‡kÈ‡ ÈÓe (ƒƒ»¬»«≈
‡iÓL,'ה לפני חושך יש וכי ¿«»
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כללי   מפתח   

 ב   ......................................   סדר הנחת תפילין  )א

 ג   .............................  קיט ,קיח תהליםמזמורי   )ב

   ה נגש אל הערפלומשה "מאמר ד  ) ג

 ה   ....................   ה "כה'תש , שבט ף"כ , יתרופרשת שבת 

 יג   ...........  שיחת ש"פ בשלח, י"ג שבט, ה'תשכ"ט  )ד

 כב  ......  ב"נ'תשה ,שבט ז"ט ,יתרו יום ג' פ'שיחת   )ה

  משיחות ש"פ בא (ו' שבט)   )ו

 כז  ....................  "בוש"פ בשלח (י"ג שבט) ה'תשנ

  ח, י"א שבט ה' פ' בשל משיחות יום  )ז

 לב  ....  "בוש"פ בשלח, שבת שירה, י"ג שבט ה'תשנ

 מ  ............  נ"בה'תש ,שבטשה עשר בחמ תושיחמ  )ח

 מז  ........  'תשנ"בה ,ף שבטכ" ,משיחות ש"פ יתרו  )ט

  נו  ...................  זטך כר פרשת יתרושיחות -ילקוט  )י

 ה"ח "ג הרהרה  "קכל ה רותה יצחק על ויל ילקוט  )יא

 סא  .................  סאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שניאור

 סג  ...............  פרשת יתרו –משיח ילקוט גאולה ו  )יב

 סד  ..........  פרשת יתרוע בולשיומי חומש  יורשיע  ) יג

 צה   ...............  פרשת יתרולשבוע ם ליהתעורי יש  )יד

    מוגה)(א יפר התנבסרים שיעו  )טו

 צו  ......................................  פרשת יתרוע בולש 

 קז  .............. ויתר פרשתלשבוע  ם"יום ו יה"ח ול  )טז

 קי  .........................  ם "בברמ ןוילע מיתיו הלכה  )יז

 שיעורי רמב"ם 

 קיג  .............  פרשת יתרולשבוע  ליום  ג' פרקים –  ) יח

 עזק   ..........  פרשת יתרולשבוע יום פרק אחד ל –  )יט

 רב  ................  פרשת יתרולשבוע ות וצספר המ –  )כ

   יםנביאים וכתוב  )כא

 רה  ......................................  ו -ה פרק  אסתר  ,לפרק  ה ירמי

  חוליןסכת מ – ותמשני  )כב

 רז  ...................................................  תי קה ור ביא

 רטו  ...........................................  מגילה  מסכת  עקביעין   ) כג

  םעם ביאורי ברכותמסכת   )כד

 רטז  .............................................  מג ף עד ד זלמדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    יםעם הערות וציונ שולחן ערוך הלכות שבת   )כה

 רמח  .................................................  "ר הזקן אדמו

  יםנטילת ידת והלכ וךשולחן ער  )כו

  רמח  ..............................  קן זמו"ר ה אד  ח רב יומיי לולפ

    ]משה ידבר [ב אור התור  )כז

 רנא  .................................................  ו"ר הזקן אדמ 

   תורת חיים  )כח

 רנג   ...............................................  מצעי מו"ר האאד

  מצותיך דרך –צ י הצ"רמאמ  )כט

 רנד  ........................................  "קח צד"צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  ) ל

 רנו  ...............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

    חייםץ הקונטרס ע  )לא

 רנז  ..............................................  מוהרש"במו"ר אד

  םקונטרסי –ם מאמריר הספ  )לב

 רנט  .............................................  יי''צהרו''ר מומאד

  ק"בלה גש" ת-"בשות ה'תחפר השיס  ) לג

 רסד  ............................................  ''צימוהרי אדמו''ר

 רסו  ............................................  פרק א  ספר הזכרונות  )לד

  רות קודש גא  ) לה

 רסט  .....................................................  יי"צמוהר מו"ראד

 ער  ..................................  יבוראה בצחומש לקרי  ) לו

 רעו  .................  קודש-בתש נחתלמ התורה הקריא  ) לז

 עח ר  ......................  פרשת יתרולשבוע  זמנים  לוח  ) לח

 רעט  ............  קת נרות לשבת קודשהדלסדר מצות   )לט



d"kyz'dו ,hay s"k ,exzi zyxt zay

והּכתיב  ּונהֹורא 12ׁשמּיא, גו' עמיקתא גלא הּוא ְְְְֲִִֵַָָָָָָ

גואי, ּבבּתי הא קׁשיא, לא (ּומׁשני) ׁשרא. ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָעמּה

- גואי ּבבּתי רׁש"י, ּופירׁש ּבראי, ּבבּתי ְְְִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָהא

ׁשענין  צדק', ה'צמח ּומבאר ׁשרא. עמּה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּונהֹורא

הּכתר  ּבחינת על קאי ּבראי, ּבבּתי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהחֹוׁש

עיּלאה, ּכתרא ּכי סתרֹו, חׁש יׁשת ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֹׁשּנקרא

אֹורֿאיןֿסֹוף  לגּבי הּוא ועלּֿפיֿזה 13אּוכמא . ְְְִֵֵֶַַָ

הם  וערפל, ענן חֹוׁש הּבחינֹות, ׁשּׁשלׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָמבאר

(ערפל). ּובינה (ענן), חכמה ,(חׁש) ְֲִֶֶֶֶָָָָָָֹּכתר

עלּית  ענין הּוא הערפל" אל נּגׁש "ּומׁשה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹּופירּוׁש

(ערפל), ּב'בינה' מׁשה) ׁשל (ּבחינתֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָֹה'ּתפארת'

לפי  הינּו האלקים", ׁשם "אׁשר ּׁשּכתּוב ְְֱֲִִֶֶַַָָָֹּומה

ּב'בינה' הּוא 'עּתיק' ּומדּיק 14ׁשהתּגּלּות . ְְְִִִֵֶַַַָ

נּגׁש15ּבּמאמר  "ּומׁשה ּׁשּכתּוב מה להבין ּדצרי , ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹ

הלא  ּדוקא, למׁשה זה ענין ׁשּמיחד הערפל", ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאל

ּגדֹולה  אלקּות התּגּלּות היתה (ּבמּתןּֿתֹורה) ְְְְֱִַַַָָָָָֹאז

צרי וגם יׂשראל. לכל העצמּות) ְְְְְִִִֵַַַָָָָ(התּגּלּות

ׁשם  האלקים", ׁשם "אׁשר ּׁשּכתּוב מה ְֱֲִִֵֶֶַָָָָֹלהבין

יֹותר  נעלים ׁשמֹות ׁשּיׁשנם (אף ּדוקא ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹאלקים

העצם  ׁשם ׁשהּוא הוי', לׁשם ועד אלקים, ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹמּׁשם

רחמים 16כּו' מלא ּכזקן נגלה סיני ּבהר הלא ,(17. ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹ

להקּדים 15ּבּמאמר CÈLÓÓeב) צרי ׁשּתחלה , «¿ƒְְְֲִִִֶַַַָָָ

ּדמּתןּֿתֹורה, הענין ְְִַַַָָָמהּו

קֹודם  הּתֹורה ּכל קּימּו האבֹות הלא ְְְֲִִֶַָָָָָֹּדלכאֹורה,

צדק'18ׁשּנּתנה  ה'צמח ּובהּגהת ׁשּמעלת 19. , ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

עבֹודתֹו ׁשהיתה מאד, ּגדֹולה היתה ְְְְְֲֶַָָָָָָָָֹאברהם
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כב.12) ב, מח,13)דניאל נצבים א. סט, בלק א. פב, מטות לקו"ת וראה ע"ב). ריש (קלה, לסופו קרוב ת"ע תקו"ז ראה

סע"ב.14)א. יא, לך תו"א ב. קעח, זח"ג א'ט.15)ראה ע' שם יט 16)אוה"ת שער פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל' משנה כסף

ד'). בן שם ב.17)(שער שם, פרשתנו עה"פ ופירש"י וש"נ.18)מכילתא ב. כח, ואילך.19)יומא א'ט ס"ע שם אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·È˙k‰Â12‡¯L dÓÚ ‡¯B‰e 'Â‚ ‡˙˜ÈÓÚ ‡Ï‚ ‡e‰ והרי ¿»¿ƒ»≈¬ƒ»»¿»ƒ≈¿≈

עמו. שורה והאור וגו' עמוקות גילה הוא )מתרצת והגמרא (ÈLÓeכתוב: ¿«≈
,‡ÈL˜ ‡Ï קושיא זו שבו ‰‡אין מקום הוא ש'ערפל' האומר הפסוק זה, »«¿»»

מדבר  ה', ‚È‡Âשוכן  Èz·a,הפנימיים ממנו ‰‡הבתים עולה הפסוק ¿»≈«»≈»
והסתר  חושך הוא ≈«¿Èz·aשערפל

È‡¯a,החיצוניים L¯ÈÙeבבתים ¿»≈≈≈
‡¯B‰e - È‡Â‚ Èz·a ,È"L«̄ƒ¿»≈«»≈¿»

.‡¯L dÓÚƒ≈¿≈
ˆ'‰ ¯‡·ÓeÔÈÚL ,'˜„ˆ ÁÓ ¿»≈«∆«∆∆∆ƒ¿«

È‡¯a Èz·a CLBÁ‰ הגילוי העדר «∆¿»≈¿»≈
החיצוניים, בבתים האלוקי האור של

È‡˜ מכוון¯˙k‰ ˙ÈÁa ÏÚ »≈«¿ƒ««∆∆
,B¯˙Ò CLÁ ˙LÈ ‡¯˜pL∆ƒ¿»»∆…∆ƒ¿

'חושך', נקרא k˙¯‡וה'כתר' Èkƒƒ¿»
,‰‡lÈÚ'עליון 'כתר בחינת ƒ»»
‡ÓÎe‡ שחורŒ¯B‡ Èa‚Ï ‡e‰ ¿»¿«≈
ÛBÒŒÔÈ‡13 לא גדול אור שהוא ≈

כלל. מוגבל

¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ'צדק ה'צמח ¿«ƒ∆¿»≈
האמורות  «¿∆LÏMLב'הגהות'

,ÏÙ¯ÚÂ ÔÚ CLBÁ ,˙BÈÁa‰«¿ƒ∆»»«¬»∆
¯˙k Ì‰'עליון 'כתר בחינת ≈∆∆

אלוקי  אור והוא מהספירות שלמעלה

מסוים  העלם קיים בו גם אך גבול בלי

עצמו  ה'איןֿסוף' ∆…(CLÁ),לגבי
‰ÓÎÁ שהיא הספירות ראשית »¿»

בה  ויש הגדרה, לה שיש מציאות

ב'כתר'העלם  מאשר ««(ÔÚ),יותר
‰È·e החכמה שהיא של הסתעפות ƒ»

מוגדרת  יותר עוד המציאות ובה

Lb ‰LÓe" Le¯ÈÙe .(ÏÙ¯Ú)¬»∆≈…∆ƒ«
˙iÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ "ÏÙ¯Ú‰ Ï‡∆»¬»∆ƒ¿«¬ƒ«

'˙¯‡Ùz'‰ במידות האמצעי הקו «ƒ¿∆∆
LÓ‰)העליונות  ÏL B˙ÈÁa)¿ƒ»∆…∆

·e˙kM ‰Óe ,(ÏÙ¯Ú) '‰È·'a¿ƒ»¬»∆«∆»
eÈ‰ ,"ÌÈ˜Ï‡‰ ÌL ¯L‡"¬∆»»¡…ƒ«¿

'˜ÈzÚ' ˙elb˙‰L ÈÙÏ בחינת ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ
ב'כתר') והפנימית הנעלית (הבחינה יומין' È·'a‰''עתיק ‡e‰14 ¿ƒ»

"כשנצרך  לךֿלך: פרשת אור' ב'תורה ולדוגמה וחסידות, בקבלה (כמבואר

[בינה], בהרחבה ההתבוננות שתהיה החכמה] [דנקודת המדרגה להשתלשל

יכול  ואז [עתיק], חכמה מבחינת ביותר הגבוה עליון מקור מן שיהיה צריך

ממנה  להשתלשל לירד יכול אין עצמה חכמה מן אבל בינה. התגלות להיות

שו  רק בינה. ידה בחינת ועל בה 'עתיק', התגלות היא והתגלותה בינה רש

בהרחבה"). ונתגלה נשתלשלה

¯Ó‡na ˜i„Óe15Lb ‰LÓe" ·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc , ¿«≈««¬»¿»ƒ¿»ƒ«∆»…∆ƒ«
‰Ê ÔÈÚ „ÁÈnL ,"ÏÙ¯Ú‰ Ï‡∆»¬»∆∆¿«≈ƒ¿»∆

'בינה' לבחינת העלייה ∆…¿LÓÏ‰של
(‰¯BzŒÔzÓa) Ê‡ ‡Ï‰ ,‡˜Âc«¿»¬…»¿««»
‰ÏB„b ˙e˜Ï‡ ˙elb˙‰ ‰˙È‰»¿»ƒ¿«¡…¿»

˙eÓˆÚ‰ ˙elb˙‰) עצמותו ƒ¿«»«¿
בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא של )ומהותו

Ï‡¯NÈ ÏÎÏ רבינו למשה רק ולא ¿»ƒ¿»≈
בלבד?

·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«∆»
ÌL ,"ÌÈ˜Ï‡‰ ÌL ¯L‡"¬∆»»¡…ƒ≈
ÌLiL Û‡) ‡˜Âc ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ«¿»«∆∆¿»

ÌÈÏÚלקדושֿברוךֿהוא ˙BÓL≈«¬ƒ
ÌLÏ „ÚÂ ,ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ¯˙BÈ≈ƒ≈¡…ƒ¿«¿≈
'eÎ ÌˆÚ‰ ÌL ‡e‰L ,'ÈÂ‰16 ¬»»∆≈»∆∆

או  לתכונה שמתייחס שם רק ולא

מסויימת  ÈÈÒפעולה ¯‰a ‡Ï‰ ,(¬…¿«ƒ«
‰Ï‚ כמאמר הקדושֿברוךֿהוא, ƒ¿»

ז"ל, ¯ÌÈÓÁחכמינו ‡ÏÓ Ô˜Êk17 ¿»≈»≈«¬ƒ
אלוקים  שם כאן נזכר כן אם ולמה

הדין? מידת של השם שהוא

¯Ó‡na CÈLÓÓe (·15, «¿ƒ««¬»
e‰Ó ÌÈc˜‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÏÁzL∆¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ«

ÔÈÚ‰ המיוחד ŒÔzÓcוהחידוש »ƒ¿»¿««
‡Ï‰ ,‰¯B‡ÎÏc ,‰¯Bz»¿ƒ¿»¬…
Ì„B˜ ‰¯Bz‰ Ïk eÓi˜ ˙B·‡‰»»ƒ¿»«»∆

‰zpL18? ∆ƒ¿»
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ˙‰b‰·e19, כתב ¿«»««∆«∆∆

Ì‰¯·‡ ˙ÏÚnL קודם שהיה אף ∆«¬««¿»»
תורה Ó‡„,מתן ‰ÏB„b ‰˙È‰»¿»¿»¿…

˙ÈÁ·a B˙„B·Ú ‰˙È‰L∆»¿»¬»ƒ¿ƒ«
,·BLÂŒ‡Bˆ¯ חיות לגבי ככתוב »»

(המלאכים) המרכבה הקודש של

ושוב", "רצוא רצות שהן העליונה

עד  הדביקות בתכלית בה' לדבוק ושאיפה תשוקה "רצוא", אחד מצד היינו

וכך  תפקידו, את ימלא שבו ומצב למעמד 'שוב' שני ומצד המציאות, לאיבוד

באלוקות  לדבוק ושאיפה "רצוא" אחד מצד למטה, האדם של ה' בעבודת גם

שכתוב  כמו בגוף, כנשמה תפקידו למלא "שוב" שני ומצד הנפש, כלות עד
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ז miwel`d my xy` ltxrd l` ybip dyne

גֹו' ונסֹוע הלֹו רצֹואֿוׁשֹוב, ולכן 20ּבבחינת , ְְְִִֵַַָָָָָ

וׁשס"ה  מצֹותֿעׂשה רמ"ח הּתֹורה, לֹו ְְְֲִִֵַַַָָָָנּתנה

רצֹואֿוׁשֹוב  ּבחינת ׁשהן לאֿתעׂשה, ,21מצֹות ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

 ֿ רצֹוא לבחינת זכה ׁשאברהם אחת, ׁשיטה ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָוזֹוהי

להּגיע  יּוכל אדם וכל נׁשמתֹו, ׁשרׁש מּצד ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹוׁשֹוב

וׁשיטה  הּתֹורה. עלֿידי רצֹואֿוׁשֹוב ְְְִִִֵַַַָָָָלבחינת

(ּבעקר) היּו ּדאברהם ׁשההמׁשכֹות ְְְְְִִֶַַַָָָָָָׁשנּיה,

 ֿ אֹור המׁשכת להיֹות ּוכדי העליֹונים, ְְְְִִֵֶַַָָָָּבעֹולמֹות

מּתןּֿתֹורה. עלֿידי זה הרי למּטה, ּגם ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָאיןֿסֹוף

ׁשֹולל  אינֹו הּׁשנּיה, ּבּׁשיטה ׁשּכתב ׁשּמה ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּומּובן,

הראׁשֹונה, ּבּׁשיטה ּׁשּכתב מה על מֹוסיף אּלא -ִִִֶֶַַַַָָָָָ

יׁש מּתןּֿתֹורה ׁשּלאחרי ּגּופא זה ׁשענין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהינּו,

(ּכּׁשיטה  למּטה אֹורֿאיןֿסֹוף  להמׁשי ְְְְִִֵֶַַַַָָּביכֹולת

אדם. לכל וׁשּי ׁשּנאמר ענין זה הרי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּׁשנּיה),

ׁשיטה  ויׁש צדק': ה'צמח ּבהּגהת ְְִִֵֶֶֶַַַַָָּומֹוסיף

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר אל 22ׁשליׁשית, וארא ְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

לא  הוי' ּוׁשמי (אבל) ׁשדֿי, ּבאֿל ְְְֲֲִֵַַָָָָָָֹאברהם

הּתֹורה  עלֿידי רק נמׁש זה ּכי להם, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָנֹודעּתי

 ֿ חסד מּבחינת המׁשיכּו ׁשהאבֹות והינּו, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּומצֹות,

ׁשמלּוּבׁש ּכפי הוי' ׁשם הינּו, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָּגבּורהּֿתפארת,

כּו' הּמגן ּבתֹו ׁשמׁש אלקים, אבל 23ּבׁשם , ְְֱֲִֵֵֶֶַָָֹ

הוי' ׁשמׁש הינּו הוי'", ֿ 23"ּוׁשמי אֹור ּבחינת , ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָ

"אמת",איןֿס  ׁשּנקרא ּבחכמה, המלּוּבׁש ֹוף ְְְֱִֵֶֶַַָָָָ

מּמׁש, חׁשיב ּכלא קּמּה ׁשּכּוּלא ּכפי ּגילּוי ְְְֳִִִִֵֶַַָָָלהיֹות

מּנרּתקּה חּמה עלֿידי 24מֹוציא הּנמׁש זהּו , ְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

אחר  ּובמקֹום כּו'. ׁשהאבֹות 25הּתֹורה מבאר, ְְֵֶַַָָָָָֹ

עלֿידי  ואילּו האצילּות, מעֹולם רק ְְְֲִִִִֵֵַַָָהמׁשיכּו

ׁשּלמעלה  מּבחינה נמׁש ְְְְִִִֶַַַַָָָמּתןּֿתֹורה

אדם" לא "ּכי ּבחינת כּו'.26מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְִִִֵַַָָֹ

זה  ּבמאמר ּגם ֿ 27וכּמבאר מּתן ענין ׁשעקר , ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹ

ּברּוֿהּוא  מאיןֿסֹוף "אדם", ׁשּנקראת הּתֹורה ּבבחינת להמׁשי הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּתֹורה
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ד.20) עג, פרשתנו תו"א וראה ט. יב, ג.21)לךֿלך צו, אסתר מגלת וארא.22)תו"א וראה 23)ר"פ יב. פד, תהלים ע"פ

ואילך. ש ס"ע תהלים אור) (יהל אוה"ת רפ"ד. והאמונה היחוד  שער ב.24)תניא ח, נדרים - חז"ל סה"מ 25)לשון ראה

ועוד. ואילך. קסד ע' תרע"ח ואילך. קצו ע' תרנ"ד ואילך. קטז ע' ח"א כט.26)תרל"ב טו, א'יב.27)שמואלֿא ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אבינו  ‚B'באברהם ÚBÒÂ CBÏ‰20 הפירוש שלפי בחסידות ומבואר »¿»«

ה', בעבודת שלו וההתקדמות ה'מסע' את מתאר הכתוב z‰הפנימי ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»
BÏאבינו קיים‰Bz¯‰,לאברהם תורה מתן לפני Œ˙BˆÓועוד Á"Ó¯ «»««ƒ¿

·BLÂŒ‡Bˆ¯ ˙ÈÁa Ô‰L ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"ÒLÂ ‰NÚ21, ¬≈¿»»ƒ¿…«¬∆∆≈¿ƒ«»»
 ֿ לא ומצוות 'רצוא' – 'עשה' מצוות

'שוב' – ËÈL‰תעשה È‰BÊÂ¿ƒƒ»
˙ÈÁ·Ï ‰ÎÊ Ì‰¯·‡L ,˙Á‡««∆«¿»»»»ƒ¿ƒ«

·BLÂŒ‡Bˆ¯'ה vÓ„בעבודת »»ƒ«
ÏÎeÈ Ì„‡ ÏÎÂ ,B˙ÓL L¯L…∆ƒ¿»¿»»»«
·BLÂŒ‡Bˆ¯ ˙ÈÁ·Ï ÚÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ¿ƒ«»»
‰ËÈLÂ .‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»¿ƒ»

˙BÎLÓ‰‰L ,‰iL וגילוי ¿ƒ»∆««¿»
למטה Ì‰¯·‡cהאלוקות  מלמעלה ¿«¿»»

˙BÓÏBÚa (¯˜Úa) eÈ‰»¿ƒ»»»
ÌÈBÈÏÚ‰,הרוחניים˙BÈ‰Ï È„Îe »∆¿ƒ¿≈ƒ¿

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ האור «¿»«≈
גבול  הבלי hÓÏ‰האלוקי Ìb ולא «¿«»

ברוחניות, È„ÈŒÏÚרק ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈
‰¯BzŒÔzÓ אצל היה לא זה ודבר ««»

אבינו. nL‰אברהם ,Ô·eÓe»∆«
BÈ‡ ,‰iM‰ ‰ËÈMa ·˙kL∆»««ƒ»«¿ƒ»≈

ÏÏBL השיטה לגבי האמור את ≈
אברהם  שפעל שההמשכות הראשונה

- ברוחניות ÏÚהיו ÛÈÒBÓ ‡l‡∆»ƒ«
˙kM ‰Ó,‰BL‡¯‰ ‰ËÈMa · «∆»««ƒ»»ƒ»

‡Ùeb ‰Ê ÔÈÚL ,eÈ‰Â עצמו ¿«¿∆ƒ¿»∆»
LÈ ‰¯BzŒÔzÓ È¯Á‡lL∆¿«¬≈««»≈

˙ÏBÎÈa בקיום ה' עבודת של «¿∆
‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהמצוות  CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ≈

È¯‰ ,(‰iM‰ ‰ËÈMk) ‰hÓÏ¿«»«ƒ»«¿ƒ»¬≈
ÏÎÏ CiLÂ ¯Ó‡pL ÔÈÚ ‰Ê∆ƒ¿»∆∆¡«¿«»¿»

.Ì„‡»»
ÁÓˆ'‰ ˙‰b‰a ÛÈÒBÓeƒ¿«»««∆«
,˙ÈLÈÏL ‰ËÈL LÈÂ :'˜„∆̂∆¿≈ƒ»¿ƒƒ

·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚ22‡¯‡Â «∆∆«∆»»≈»
,ÈŒ„L ÏŒ‡a Ì‰¯·‡ Ï‡∆«¿»»¿≈«»
ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe (Ï·‡)¬»¿ƒ¬»»…«¿ƒ

‰Ê Èk ,Ì‰Ï'הוי ¯˜שם CLÓ »∆ƒ∆ƒ¿»«
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ בגשמיות «¿≈«»ƒ¿

תורה, מתן לאחר שהוא כפי בפועל

eÎÈLÓ‰ ˙B·‡‰L ,eÈ‰Â וגילו ¿«¿∆»»ƒ¿ƒ
למטה  מלמעלה »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙אלוקות

העליונות  ‰ÈÂ'המידות ÌL ,eÈ‰ ,˙¯‡ÙzŒ‰¯e·bŒ„ÒÁ מידת ∆∆¿»ƒ¿∆∆«¿≈¬»»
‡ÌÈ˜Ïוהגילוי החסד  ÌLa LaeÏÓL ÈÙk,הגבורה LÓLמידת ¿ƒ∆¿»¿≈¡…ƒ∆∆

והגילוי  האור ‰Ô‚nעניין CB˙a והגילוי האור על וההסתר ,eÎ23'ההעלם ¿«»≈
"כי  בכתוב שנרמז ידי כפי על שנמשכה ההמשכה וזו אלוקים" ה' ומגן שמש

תורה  מתן לפני «¬‡·Ïהאבות
LÓL eÈ‰ ,"'ÈÂ‰ ÈÓLe"¿ƒ¬»»«¿∆∆

'ÈÂ‰23 של והגילוי האור ,˙ÈÁa ¬»»¿ƒ«
LaeÏÓ‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈«¿»

,"˙Ó‡" ‡¯˜pL ,‰ÓÎÁa על «»¿»∆ƒ¿»¡∆
במילואו, מאיר האור זו שבבחינה שם

והסתרים, העלמות ¿BÈ‰Ïƒ˙ללא
ÈeÏÈb בדר האור ביותר גה של נעלית ƒ

·ÈLÁ ‡Ïk dn˜ ‡lekL ÈÙk¿ƒ∆»«≈¿»√ƒ
LnÓ ממש נחשב לפניו שהכל «»

קיים, אינו כאילו ÈˆBÓƒ‡כ"לא",
d˜z¯pÓ ‰nÁ24 שהשמש כפי , «»ƒ«¿ƒ»

המסתיר  ו'נרתק' 'מגן' ללא ∆e‰Êהיא
הזה  הנעלה È„ÈŒÏÚהאור CLÓp‰«ƒ¿»«¿≈
'eÎ ‰¯Bz‰ מתן לאחר שהיא כפי «»

תורה.

¯Á‡ ÌB˜Ó·e25,¯‡·Ó ¿»«≈¿…»
eÎÈLÓ‰ ˙B·‡‰L מלמעלה ∆»»ƒ¿ƒ

אלוקי  אור ÌÏBÚÓלמטה ˜«̄≈»
,˙eÏÈˆ‡‰ מבין והנעלה הראשון »¬ƒ

השתלשלות' שב'סדר העולמות ארבעת

ממדריגה  ונמשך יורד האור (שבו

של  כטבעות שלשלת למדריגה

בזו) זו È„ÈŒÏÚהאחוזות eÏÈ‡Â¿ƒ«¿≈
‰ÈÁaÓ CLÓ ‰¯BzŒÔzÓ««»ƒ¿«ƒ¿ƒ»
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

"Ì„‡ ‡Ï Èk" ˙ÈÁa26'eÎ ¿ƒ«ƒ…»»
'ציור  לו שיש 'אדם' מבחינת שלמעלה

השתלשלות. סדר את המסמל קומה'

‰Ê ¯Ó‡Óa Ìb ¯‡·nÎÂ27, ¿«¿…»«¿«¬»∆
‡e‰ ‰¯BzŒÔzÓ ÔÈÚ ¯˜ÚL∆ƒ«ƒ¿«««»
‰¯Bz‰ ˙ÈÁ·a CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒƒ¿ƒ««»
ÛBÒŒÔÈ‡Ó ,"Ì„‡" ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈»»≈≈

LnÓ ‡e‰ŒCe¯a שלמעלה »«»
'אדם'. מבחינת
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d"kyz'dח ,hay s"k ,exzi zyxt zay

ּגילּוי  הּוא הּתֹורה ׁשענין מה ּגם וזהּו ְְִִֶֶַַַַַָָמּמׁש.

הּפׁשּוט  הרצֹון ּבחינת ׁשּזהּו מּמׁש, העליֹון ְְְִֶֶֶַַַָָָָָרצֹון

ּבנֹוגע  ׁשּמצינּו ועלּֿדר מהּׂשכל, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּלמעלה

עלה  ּכ ׁשּתֹוק, אמר : ׁשהּקּב"ה עקיבא, ְְֲִִֶַַַָָָָָָָלרּבי

ענין 28ּבמחׁשבה  היה עקיבא רּבי אצל והרי , ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

זֹו "וכי מׁשה ׁשהקׁשה (ּכפי הּׂשכל הפ ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹׁשהּוא

ׂשכרּה" וזֹו ׁשאינֹו28ּתֹורה ענין ׁשּזהּו והינּו, ,( ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָ

כּו' ּבּׂשכל ּכלל ֿ 29מּוׂשג ּדמּתן החדּוׁש וזהּו . ְְְִֵֶֶַַַַָָ

לגמרי, מהּׂשכל ׁשּלמעלה ענין ׁשּגם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּתֹורה,

ׁשהחדּוׁש ּומּובן, כּו'. האדם ּבׂשכל למּטה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָנמׁש

את  ּגם ּכֹולל הּׁשליׁשית הּׁשיטה לפי ְְְִִִִֵֶַַַַַָָּדמּתןּֿתֹורה

 ֿ מּתן ׁשּלאחרי והינּו, ׁשּלפניֿזה, הּׁשיטֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשּתי

מהׁשּתלׁשלּות  ׁשּלמעלה הּבחינה נמׁשכת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּתֹורה

(ּכּׁשיטה  אדם ּכל עלֿידי הּׁשליׁשית) ְְִִִִֵַַַַָָָָָ(ּכּׁשיטה

(ּכּׁשיטה  למּטה ּגם ּׁשּנמׁש ּובאֹופן ְְְִִִֶֶַַַָָָָָהראׁשֹונה),

ְִַָהּׁשנּיה).

לזה 30ּבּמאמר CÈLÓÓeג) יזּכה מהיכן א , «¿ƒְֲִֵֵֶֶַַַָָָ

הּׁשפל  הּוא ׁשּבאמת ֱֵֶֶֶַָָָָהאדם,

ּבּגמרא  ּכדאיתא הּברּיֹות, מ 31ׁשּבכל ה מּפני ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

עליו, ּדעּתֹו ּתזּוח ׁשאם ׁשּבת, ּבערב אדם ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָנברא

(הינּו, ּבראׁשית ּבמעׂשה קדמ יּתּוׁש לֹו: ְְְְֲִֵֵֵַַַָָאֹומר

מֹוציא  ואינֹו ׁשּמכניס יּתּוׁש ׁשהּוא 32ׁשאפילּו , ְְֲִִִֵֶֶֶַַ

כּו' ּתחּתֹונה הּיֹותר כּו').33קליּפה לאדם קֹודמת , ְְִֵֶֶַַָָָָָ

ּתחּתֹונה  ּבמדרגה ׁשהּוא ׁשּמי הּוא, הענין ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָא

ּגבֹוּה ׁשרׁש לֹו ׁשּיׁש לפי והינּו יֹותר, לעלֹות ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹיכֹול

ּכזֹו ּתחּתֹונה למדרגה לירד יכֹול ׁשּלכן ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָיֹותר,

הּמעלה  ּגֹודל מּצד ׁשּזהּו זאת, ועֹוד ְֲִֶֶֶַַַָֹכּו'.

ּבּמאמר  ּכמבאר ּדלמּטה, ההעלם 34ׁשּבברּור ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

הּכתּוב  גֹו',35ּבפירּוׁש ּבראתיו ולכבֹודי ְְְְִִִֵַָָ
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ואילך.34) א'יז ז.35)ע' מג, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,LnÓ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÈeÏÈb ‡e‰ ‰¯Bz‰ ÔÈÚL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆ƒ¿««»ƒ¿»∆¿«»

שלו הסתעפות רק ולא עצמו ‰ËeLtהרצון ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁa e‰fL הלא ∆∆¿ƒ«»»«»
ÏÎO‰Óמוגדר  ‰ÏÚÓlL,והגדרות תחומים לו C¯cŒÏÚÂשיש ∆¿«¿»≈«≈∆¿«∆∆

a eÈˆnL¯Ó‡ ‰"aw‰L ,‡·È˜Ú Èa¯Ï Ú‚B לשאלתו במענה ∆»ƒ¿≈«¿«ƒ¬ƒ»∆«»»»«
שהרומאים  שראה רבינו משה של

רבי  של בשרו את לסרוק עתידים

'זו  האם ברזל, של במסרקות עקיבא

שכרה': וזה ÏÚ‰תורה Ck ,˜BzL¿»»»
‰·LÁÓa28, שמלמעלה במדריגה ««¿»»

בשכל, והשגה ‡ˆÏמהבנה È¯‰Â«¬≈≈∆
‡e‰L ÔÈÚ ‰È‰ ‡·È˜Ú Èa«̄ƒ¬ƒ»»»ƒ¿»∆
‰L˜‰L ÈÙk) ÏÎO‰ CÙ‰≈∆«≈∆¿ƒ∆ƒ¿»
BÊÂ ‰¯Bz BÊ ÈÎÂ" ‰LÓ…∆¿ƒ»¿

"d¯ÎN28ÔÈÚ e‰fL ,eÈ‰Â ,( ¿»»¿«¿∆∆ƒ¿»
ÏÎOa ÏÏk ‚NeÓ BÈ‡L∆≈»¿»«≈∆

'eÎ29 להבין אפשר אי מהותו ומעצם

וזו  שכלי, בהיגיון אותו ולהשיג

רצון  עצמה, מצד התורה מדריגת

המוגדר. מהשכל ונעלה ∆¿e‰ÊÂ'פשוט'
ÌbL ,‰¯BzŒÔzÓc Le„Á‰«ƒ¿««»∆«
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿»≈«≈∆

,È¯Ó‚Ï למעלה הוא עצמו ומצד ¿«¿≈
אנושי בשכל «¿CLÓƒמהתלבשות

.'eÎ Ì„‡‰ ÏÎNa ‰hÓÏ¿«»¿≈∆»»»
‰¯BzŒÔzÓc Le„Á‰L ,Ô·eÓe»∆«ƒ¿««»

˙ÈLÈÏM‰ ‰ËÈM‰ ÈÙÏ המשכת ¿ƒ«ƒ»«¿ƒƒ
בשכל  מהשכל שלמעלה ≈ÏÏBkעניין

ŒÈÙlL ˙BËÈM‰ ÈzL ˙‡ Ìb«∆¿≈«ƒ∆ƒ¿≈
ŒÔzÓ È¯Á‡lL ,eÈ‰Â ,‰Ê∆¿«¿∆¿«¬≈««
‰ÈÁa‰ ˙ÎLÓ ‰¯Bz»ƒ¿∆∆«¿ƒ»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
È„ÈŒÏÚ (˙ÈLÈÏM‰ ‰ËÈMk)«ƒ»«¿ƒƒ«¿≈
,(‰BL‡¯‰ ‰ËÈMk) Ì„‡ Ïk»»»«ƒ»»ƒ»
‰hÓÏ Ìb CLÓpM ÔÙB‡·e¿∆∆ƒ¿»«¿«»

(‰iM‰ ‰ËÈMk) כשם כי «ƒ»«¿ƒ»
על  חולקת לא השנייה שהשיטה

כך  עליה, מוסיפה אלא הראשונה

שתי  על חולקת לא השלישית השיטה

עליהן. מוסיפה אלא הקודמות השיטות

¯Ó‡na CÈLÓÓe הנזכר,30‚) «¿ƒ««¬»
הזקן, לאדמו"ר הערפל' אל ניגש 'ומשה kÊÈ‰דיבורֿהמתחיל ÔÎÈ‰Ó C‡«≈≈»ƒ¿∆

Ì„‡‰ ‰ÊÏ המבואר ככל למטה אלוקות ולהמשיך התורה את לקבל לכוח »∆»»»

למרות ‰Bi¯a˙,האדםÓ‡aL˙לעיל, ÏÎaL ÏÙM‰ ‡e‰ ∆∆¡∆«»≈∆¿»«¿ƒ
‡˙È‡„kכמובא‡¯Óba31,˙aL ·¯Úa Ì„‡ ‡¯· ‰Ó ÈtÓ ƒ¿ƒ»«¿»»ƒ¿≈«ƒ¿»»»¿∆∆«»

העולם, לבריאת השישי ÂÈÏÚביום BzÚc ÁeÊz Ì‡L,גאווה לידי ויבוא ∆ƒ»««¿»»
˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa CÓ„˜ LezÈ :BÏ ¯ÓB‡ שנברא לפני ונברא ≈«»¿»¿«¬≈¿≈ƒ

LezÈהאדם eÏÈÙ‡L ,eÈ‰)«¿∆¬ƒ«
ÒÈÎnL לעצמו ומקבל קולט שרק ∆«¿ƒ

‡ÈˆBÓ BÈ‡Â32 כלל משפיע אינו ¿≈ƒ
˜tÈÏ‰לאחרים, ‡e‰L בריאה ∆¿ƒ»

הקדושה  היפך של לצד השייכת

שמעלים  שם על 'קליפה' (הנקרא

קליפה  כמו האלוקות על ומסתיר

הפרי) על BzÁz‰המכסה ¯˙Bi‰«≈«¿»
'eÎ33 הקליפות מבין ביותר הנחותה

והשפעה  נתינה יש בקדושה כי עצמן

לתת  ולא לקבל רק רוצה וה'קליפה'

זו  נחותה קליפה ואפילו ולהשפיע,

?('eÎ Ì„‡Ï ˙Ó„B˜∆∆»»»
‡e‰L ÈnL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ∆

‰BzÁz ‰‚¯„Óa האדם ובענייננו ¿«¿≈»«¿»
˙BÏÚÏ ÏBÎÈ להתעלות¯˙BÈ ממי »«¬≈

ממנו, עליונה בדרגה ¿»¿eÈ‰Âשנמצא
dB·b L¯L BÏ LiL ÈÙÏ ונעלה ¿ƒ∆≈…∆»«

ÔÎlL ,¯˙BÈ המיוחד הכוח בגלל ≈∆»≈
משרשו הכוח ÏBÎÈשמקבל את לו יש »

BzÁz‰והיכולת ‰‚¯„ÓÏ „¯ÈÏ≈≈¿«¿≈»«¿»
'eÎ BÊk שהתורה להתפלא אין ולכן »

לו  ודווקא התחתון לאדם דווקא ניתנה

למטה. אלוקות להמשיך הכוח ניתן

,˙‡Ê „BÚÂ לכך נוספת סיבה ¿…
אלוקות  להמשיך והכוח שהתורה

שפלותו, למרות לאדם, ניתנו למטה

‰ÏÚn‰היא Ï„Bb „vÓ e‰fL∆∆ƒ«∆««¬»
‰‰ÌÏÚוהחשיבות ¯e¯·aL∆¿≈«∆¿≈
,‰hÓÏc העלם יש הזה בעולם ƒ¿«»

האלוקות  על ביותר גדול והסתר

למטה  כאן עבודתו עובד האדם וכאשר

אותו  ומעלה מהרע הטוב את ומברר

רבה  חשיבות לכך יש לקדושה,

¯Ó‡na ¯‡·Ók34Le¯ÈÙa «¿…»««¬»¿≈
·e˙k‰35ÂÈ˙‡¯a È„B·ÎÏÂ «»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

,'B‚ לפי אבל הקדושֿברוךֿהוא של לכבודו נברא שהעולם אומר הכתוב

על  ומסתיר מעלים שהעולם לכך רמז גם זה בכתוב יש הפנימי הפירוש
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ט miwel`d my xy` ltxrd l` ybip dyne

רּבֹותינּו (ּכמאמר מלּבּוׁש לׁשֹון הּוא ְְְְֲִֵֶַַַַׁש"ּכבֹודי"

ׁשהּוא 36ז"ל  מכּבדּותא), למאני קארי יֹוחנן רּבי ְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

עצמֹו את מלּביׁש ׁשהּקּב"ה והינּו, הּמעלים, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָּדבר

העלם  לׁשֹון עֹולם העֹולמֹות, וזֹוהי 37ּבתֹו , ְְְְִֵֶָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּבריאה, ּכונת ּכל 38ּתכלית ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָ

אּלא  ּבראֹו לא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּׁשּברא ְְֶֶַַָָָָָָָֹמה

את  לברר העבֹודה ׁשּתהיה ּכדי הינּו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָלכבֹודֹו,

למּטה. אלקּות ּגילּוי ּולהמׁשי ְְְְֱִִֵֶַַַָֹההעלם

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ׁשני ּבין ּולּתּו להֹוסיף יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵֵֵַ

אׁשר  "הערפל ּבענין ְְֲֲִִֵֶֶַַָָהּפירּוׁשים

עֹולם  על קאי ׁש"ערפל" הּפירּוׁש האלקים", ֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשם

ּתכלית  ׁשּזהּו אלקים, ּבסֹוד (ׁשּנעׂשה ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹהעׂשּיה

ׁש"ערפל" והּפירּוׁש אלקים), ׁשם ׁשּמּצד ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹההעלם

סעיף  (ּכּנ"ל סתרֹו" חׁש "יׁשת ּבחינת על ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹקאי

מּגיעים  הּזה ּדעֹולם ההעלם ּברּור עלֿידי ּכי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָא),

העצ  ההעלם ׁשם 39מי לבחינת "אׁשר (וזהּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

ההעלם  ּבחינת  על קאי  אלקים ּׁשּׁשם ְְֱֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהאלקים",

).40העצמי  ְִַָ

ׁשּגם p‰Â‰ד) לֹומר, יׁש לעיל, האמּור עלּֿפי ¿ƒ≈ְִֵֵֶַַַָָ

ׁשם  אׁשר הערפל אל ּד"נּגׁש ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָהענין

"יׁשת  ּבחינת עליֹון, הכי (ׁשּמההעלם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהאלקים"

ּתחּתֹון  הּיֹותר להעלם עד נמׁש סתרֹו", ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹחׁש

ׁשהּכתּוב  ואף אדם. לכל ׁשּי הּזה) ְְֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבעֹולם

וּיעמד  ׁשּכתּוב ּכמֹו למׁשה, העם ּכל ּבין ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמחּלק

גֹו', הערפל אל נּגׁש (לבּדֹו) ּומׁשה מרחֹוק ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹהעם

הערפל. לבחינת ׁשּי העם ּכל ּגם ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהּנה

העם  ּד"וּיעמד ּומּצב ׁשהּמעמד ְְְֲֲִֶַַַַַַָָָָֹּובהקּדים,

עם  ׁשּיכּות להם ׁשּיׁש מֹורה ּגּופא, ִֵֵֶֶֶַָָָָֹמרחק"

לבחינה  ּכלל ׁשּיכים היּו לא איּלּו ּכי מּמּנה, מקֹום ּברחּוק ׁשּנמצאים ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹהּבחינה

זאת, ועֹוד מרחֹוק". "עמידה ׁשל הּלׁשֹון אפילּו עליהם נֹופל היה לא ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹזֹו,

היא, הערפל" אל נּגׁש ּומׁשה מרחק העם "וּיעמד הּכתּוב לׁשֹון ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹּדמׁשמעּות
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d"kyz'dי ,hay s"k ,exzi zyxt zay

ּבני  ּכל עם יחד עמד מׁשה ּגם הּנה ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבתחלה

הערפל, אל מׁשה נּגׁש ואחרּֿכ מרחֹוק, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל

מּובן, ּומּזה עמּדם. על נׁשארּו העם ְְְֲִִֶַָָָָָָּוׁשאר

אל  מׁשה נּגׁש ׁשּמּמּנּו ּכזה מקֹום הּוא ִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁש"מרחק"

הּבחינה  ׁשּגם ּבלבד זֹו ׁשּלא והינּו, ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹהערפל.

"הערפל", לבחינת ׁשּיכת ּכׁשּלעצמ ּה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּד"מרחק"

ּבאים  ׁשּמּמּנה הכנה ּגם ׁשהיא זאת, עֹוד ֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא

 ֿ ׁשעלֿידי העקר, והּוא ועֹוד "הערפל". ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָלבחינת

זֹו ּבחינה המׁשי הערפל, אל נּגׁש ׁשּמׁשה ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹזה

עם  ּבבחינת ׁשהם לאּלּו ּגם יׂשראל, ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָלכל

עֹוממּות  מהּמבאר 41(מּלׁשֹון ּגם וכּמּובן .( ְְְְִֵַַַָָֹ

ׁשּלגּבי 42ּבּתניא  ׁשּכיון הּיראה, לענין ּבנֹוגע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

היא  זּוטרתי מיּלתא ז 43מׁשה הרי ענין , נעׂשה ה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ונפׁש נפׁש ּכל ּכי יׂשראל, ּבני לכל ונֹוגע ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּׁשּי

 ֿ עליו רּבנּו מׁשה מּבחינת ּבּה יׁש יׂשראל ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹמּבית

יֹורדין  ודֹור ּדֹור ׁשּבכל זאת, ועֹוד כּו', ְְְִֶַָָָֹהּׁשלֹום

עליוֿהּׁשלֹום  רּבנּו מׁשה מּנׁשמת ְִִִִֵֶַַַָָָֹניצֹוצין

עיני  הּדֹור, חכמי ׁשל ונפׁש ּבגּוף ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַּומתלּבׁשין

כּו'. העם את ּדעת ללּמד ְֵֵֶַַַָָָָהעדה,

ּתֹורה,ÔÈÚ‰Âה) ענינֹו מׁשה ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶָָָֹ

מׁשה  כּו'44ׁשהרי ּתֹורה קּבל ֲִֵֵֶֶָֹ

ׁשהּתֹורה  ועד יׂשראל, ּבני לכל כּו' ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָּומסרּה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ׁשמֹו, על מׁשה 45נקראת ּתֹורת זכרּו ְְְְִִֵֶֶַַָֹ

ואחד 46עבּדי  אחד ׁשּבכל מׁשה ּבחינת ּוכמֹוֿכן . ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ועלֿידי  הּתֹורה. לימּוד ענין הּוא ְְְְִִִִֵֵַַַָָמּיׂשראל

ּגם  הּתֹורה אֹור נמׁש ׁשּבנפׁשֹו, מׁשה ְְְְִִֶֶַַַַָָֹּבחינת

רּבנּו ׁשּמּמׁשה (ּכׁשם ׁשּבנפׁשֹו "העם" ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבבחינת

עד  ׁשבטיכם מ"ראׁשיכם  יׂשראל, ּבני ּבכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָנמׁש

"מימי וׁשֹואב עצי ׁשּלימּוד 47חֹוטב והינּו, ,( ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַ

הן  העבֹודה, עניני ּבכל וחּיּות ּכח נֹותן ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹהּתֹורה

ׁשּתהא  ּבנימין אּבא ּוכמאמר לּתֹורה, קֹודמת ׁשּתפלה [ּדאף הּתפלה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבעבֹודת

למטתי  סמּוכה הרי 48ּתפ ּלתי לּתֹורה, ק ֹודמת ׁשּתפלה ּגּופא זה ענין ּגם הּנה , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
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ה.41) ע' תר"ס סה"מ גם וראה ב). (פא, פ"ז שעהיוה"א ב.43)רפמ"ב.42)תניא לג, רפ"א.44)ברכות מלאכי 45)אבות

כב. א.46)ג, פט, נצבים.47)שבת ר"פ - הכתוב ב.48)לשון צו, ברכה לקו"ת וראה ב. ה, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÁ˙aL הערפל אל ניגש שמשה ÁÈ„לפני „ÓÚ ‰LÓ Ìb ‰p‰ ∆ƒ¿ƒ»ƒ≈«…∆»«««

Ï‡ ‰LÓ Lb CkŒ¯Á‡Â ,˜BÁ¯Ó Ï‡¯NÈ Èa Ïk ÌÚƒ»¿≈ƒ¿»≈≈»¿««»ƒ«…∆∆
ÌcÓÚ ÏÚ e¯‡L ÌÚ‰ ¯‡Le ,ÏÙ¯Ú‰ קודם עמדו שבו במקום »¬»∆¿»»»ƒ¿¬«»¿»

רבנו. משה עם ביחד Êk‰לכן ÌB˜Ó ‡e‰ "˜Á¯Ó"L ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆≈»…»»∆
ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ ‰LÓ Lb epnnL∆ƒ∆ƒ«…∆∆»¬»∆
בני  עמדו שבו שהמקום הוכחה זו והרי

ומהווה  ה'ערפל' אל קשור ישראל

ה'ערפל'. אל לגשת נקודתֿמוצא

ÌbL „·Ïa BÊ ‡lL ,eÈ‰Â¿«¿∆…ƒ¿«∆«
"˜Á¯Ó"c ‰ÈÁa‰«¿ƒ»¿≈»…

k˙ÈÁ·Ï ˙ÎiL dÓˆÚlL¿∆¿«¿»«∆∆ƒ¿ƒ«
"ÏÙ¯Ú‰" מביאור שמובן כפי »¬»∆

ה'ערפל', כלפי העמידה שעצם הקודם

שייכות, על מוכיחה מרחוק, אפילו

‡È‰L ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ העמידה ∆»…∆ƒ
ÌÈ‡aמרחוק  ‰pnnL ‰Î‰ Ìb«¬»»∆ƒ∆»»ƒ

"ÏÙ¯Ú‰" ˙ÈÁ·Ï שבפועל אלא ƒ¿ƒ«»¬»∆
ניגש. משה רק

„BÚÂ שהעמידה למרות מדוע הסבר ¿
קשר  על הוכחה היא מרחוק הייתה

ל'ערפל' ‰Ú˜¯,ושייכות ‡e‰Â¿»ƒ»
לכך  העיקרית הסיבה הוא זה הסבר

כל  ישראל, בני כל דבר של שלאמתו

זו  לבחינה שייכים ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLהעם,
,ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb ‰LnL ‰Ê∆∆…∆ƒ«∆»¬»∆
Èa ÏÎÏ BÊ ‰ÈÁa CÈLÓ‰ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿≈
Ì‰L el‡Ï Ìb ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈∆≈
ÔBLlÓ) ÌÚ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»ƒ¿

˙eÓÓBÚ41 מציאות שמשמעו ¿
עצמה  בפני Ìbנפרדת Ô·enÎÂ .(¿«»«

‡Èza ¯‡·n‰Ó42Ú‚Ba ≈«¿…»««¿»¿≈«
Èa‚lL ÔÂÈkL ,‰‡¯i‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««ƒ¿»∆≈»∆¿«≈

È˙¯ËeÊ ‡˙lÈÓ ‰LÓ קטן דבר …∆ƒ¿»¿»ƒ
‡È‰43,,'ה ליראת להגיע ובנקל ƒ

כי  מעמך שואל אלקיך ה' "מה ככתוב

היא  הכתוב ומשמעות ליראה", אם

לביצוע, קל דבר היא ≈¬‰¯Èשהבקשה
שבדרגתו  משה לגבי זה שכך בגלל

ה' ליראת להגיע קל NÚ‰אכן ‰Ê∆«¬∆
Èa ÏÎÏ Ú‚BÂ CiML ÔÈÚƒ¿»∆«»¿≈«¿»¿≈
LÙÂ LÙ Ïk Èk ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»∆∆¿∆∆
˙ÈÁaÓ da LÈ Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓƒ≈ƒ¿»≈≈»ƒ¿ƒ«
'eÎ ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ ea¯ ‰LÓ…∆«≈»»«»

היראה, ענין לגבי שם בתניא B„Â¯כמבואר ¯Bc ÏÎaL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆¿»»
ÔÈLaÏ˙Óe ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ ea¯ ‰LÓ ˙ÓLpÓ ÔÈˆBˆÈ ÔÈ„¯BÈ¿ƒƒƒƒƒ¿«…∆«≈»»«»ƒ¿«¿ƒ
˙‡ ˙Úc „nÏÏ ,‰„Ú‰ ÈÈÚ ,¯Bc‰ ÈÓÎÁ ÏL LÙÂ Ûe‚a¿¿∆∆∆«¿≈«≈≈»≈»¿«≈««∆

'eÎ ÌÚ‰ אל דבר של בסופו מגיעים רבנו משה של ענייניו ובאמצעותם »»
כולו. העם

‰LÓ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‰¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈…∆
BÈÚ העיקריÈ¯‰L ,‰¯Bz ƒ¿»»∆¬≈
‰LÓ44‰¯Bz Ïa˜,מסיני …∆ƒ≈»

d¯ÒÓeמהקדושֿברוךֿהוא 'eÎ¿»»
„ÚÂ ,Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ 'eÎ¿»¿≈ƒ¿»≈¿«

BÓL ÏÚ ˙‡¯˜ ‰¯Bz‰L של ∆«»ƒ¿≈«¿
רבינו, e˙kL·משה BÓk45e¯ÎÊ ¿∆»ƒ¿

Èc·Ú ‰LÓ ˙¯Bz46ÔÎŒBÓÎe . «…∆«¿ƒ¿≈
„Á‡ ÏÎaL ‰LÓ ˙ÈÁa¿ƒ«…∆∆¿»∆»
ÔÈÚ ‡e‰ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿«
È„ÈŒÏÚÂ .‰¯Bz‰ „eÓÈÏƒ«»¿«¿≈

BLÙaL ‰LÓ ˙ÈÁa כל של ¿ƒ«…∆∆¿«¿
מישראל, ואחד ‡B¯אחד CLÓƒ¿»

‰¯Bz‰ ולגלות להמשיך והכוח «»
לעיל) (כמבואר התורה עלֿידי אלוקות

BLÙaL "ÌÚ‰" ˙ÈÁ·a Ìb«ƒ¿ƒ«»»∆¿«¿
אחד  כל של בנשמתו הנמוכות הדרגות

¯eaמישראל ‰LnnL ÌLk)¿≈∆ƒ…∆«≈
CLÓ התורה ועניין היראה עניין ƒ¿»

,Ï‡¯NÈ Èa ÏÎa המדריגות בכל ¿»¿≈ƒ¿»≈
הסוגים  ∆≈«≈ÌÎÈL‡¯"Óובכל

EÈˆÚ ·ËBÁ „Ú ÌÎÈË·Lƒ¿≈∆«≈≈∆
"EÈÓÈÓ ·‡BLÂ47,eÈ‰Â ,( ¿≈≈∆¿«¿

Ák Ô˙B ‰¯Bz‰ „eÓÈlL∆ƒ«»≈…«
,‰„B·Ú‰ ÈÈÚ ÏÎa ˙eiÁÂ¿«¿»ƒ¿¿≈»¬»
יהודי  כל שבהם העניינים שאר בכל

ה' את ‰ÏÙz‰עובד ˙„B·Úa Ô‰≈«¬««¿ƒ»
˙Ó„B˜ ‰ÏÙzL Û‡c]¿«∆¿ƒ»∆∆

,‰¯BzÏ עבודת של הדברים סדר לפי ¿»
ÔÈÓÈaהיום ‡a‡ ¯Ó‡ÓÎe¿«¬««»ƒ¿»ƒ

ÎeÓÒ‰שביקש È˙lÙz ‡‰zL∆¿≈¿ƒ»ƒ¿»
È˙ËÓÏ48,,משנתו בקומו מיד ¿ƒ»ƒ

התפילה  לאחר הוא התורה ולימוד

‡Ùeb ‰Ê ÔÈÚ Ìb ‰p‰ עצמו ƒ≈«ƒ¿»∆»
È¯‰ ,‰¯BzÏ ˙Ó„B˜ ‰ÏÙzL∆¿ƒ»∆∆¿»¬≈
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יי miwel`d my xy` ltxrd l` ybip dyne

להיֹות  ׁשּצרי מֹורה ׁשהּתֹורה מהּתֹורה, נלקח ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה

ּבנֹוגע  הענינים ּפרטי וגם ּבכלל, הּתפלה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָענין

לעבֹודה  ועד הּמצֹות, ּבקּיּום הן הּתפלה], ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָלאֹופן

ּדעהּו" ּדרכי הענין 49ּד"בכל להיֹות צרי ּובזה . ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָ

"ערפל  ּבחינת ׁשּגם הערפל", אל נּגׁש ",ּד"מׁשה ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּפׁשּוט  הרצֹון ענין ׁשהּוא סתרֹו, חׁש ְְִִֶֶֶַַָָָָֹיׁשת

הּתֹורה  ּבלימּוד יּומׁש מהּׂשגה, ְְְְִֵֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

ּדלימּוד  הענין ּכללּות וזהּו והּׂשגה. ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָּבהבנה

הענינים  ׁשּגם החסידּות, ּתֹורת הּתֹורה, ְְֲִִִִִֶַַַַָָָּפנימּיּות

צריכים  מהּׂשגה, ׁשּלמעלה ּדרזין ורזין ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּדרזין

ּוכדברי  והּׂשגה, הבנה ׁשל ּבאֹופן ּבלימּוד ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹלבא

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר ,50כ"ק ְְְִֵֶַַָָ

ּכלימּוד  להיֹות צרי החסידּות ּתֹורת ְְֲִִִִִֶַַָׁשּלימּוד

הענין  ּכללּות ּגם  וזהּו ׁשּבּתֹורה. ּבגליא ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָהּסּוגיֹות

ׁשמים  ּביראת להיֹות צרי הּתֹורה ,51ׁשּלימּוד ְְְִִִִִֶַַַָָָ

מּודגׁש ׁשּבּה ׁשּבכתב, ּתֹורה ּבלימּוד רק ְְְְִִֶֶַָָָָֹולא

ההבנה  ענין מאׁשר יֹותר כּו' הּקדּוׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָענין

ׁשעקרּה ׁשּבעלּֿפה, ּבּתֹורה ּגם אּלא ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוההּׂשגה,

ּבין  החלּוק (ּכּידּוע וההּׂשגה ההבנה ענין ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָהּוא

ותלמּוד  למׁשנה וקּבלה הגם 52מקרא הּנה ,( ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

ׁשל  ּתנּועה עם קׁשּורה והּׂשגה ְְְֲִֶֶַָָָָָָׁשהבנה

ּתנּועה  ּפֹועלת  ׁשמים יראת ואילּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָהתּפּׁשטּות,

צרי מּכלֿמקֹום ההתּפּׁשטּות), הפ) ּכיּוּוץ ְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשל

- ׁשמים' ו'יראת והּׂשגה ּבהבנה לימּוד ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָלהיֹות

ׁשּמּצד  ׁשהּכיּוּוץ ּבלבד זֹו ולא יחד, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַֹׁשניהם

אּדרּבה, אּלא והׂשגה, להבנה יפריע לא ְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּיראה

והׂשגה  ּבהבנה יתוּסף ׁשמים' ה'יראת ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשעלֿידי

ׁשּגם  הערפל", אל נּגׁש "ּומׁשה וזהּו ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹּגּופא.

הּתֹורה, ּבלימּוד למׁשה, נמׁש מהּׂשכל, ׁשּלמעלה ּפׁשּוט רצֹון 'ערפל', ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבחינת

עלה  ּכ ּד"ׁשּתֹוק, הענין ּׁשּמצינּו מה ּגם וזהּו ׁשּבעלּֿפה. ּתֹורה ּגם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכֹולל

רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה ב), סעיף (כנ"ל עקיבא לרּבי ּבׁשּיכּות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָּבמחׁשבה"
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ספ"ג.49) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, שסח.50)משלי ע' ח"י מוהריי"צ אדמו"ר באג"ק החיים 51)הובא עץ קונטרס ראה

ואילך. 316 ע' חי"ד לקו"ש ואילך. 75 ע' תרפ"ט השיחות ספר וראה סע"ג 52)פכ"ב. ג, שה"ש גֿד. ה, ויקרא לקו"ת ראה

א.53)ואילך. פו, סנהדרין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯Bz‰Ó Á˜Ï ‰Ê,עצמהÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ‰¯BÓ ‰¯Bz‰L ∆ƒ¿»≈«»∆«»»∆»ƒƒ¿ƒ¿«

‰ÏÙz‰ ÔÙB‡Ï Ú‚Ba ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t Ì‚Â ,ÏÏÎa ‰ÏÙz‰«¿ƒ»ƒ¿»¿«¿»≈»ƒ¿»ƒ¿≈«¿∆«¿ƒ»
והיא  מהתורה באה הזמנים בסדר לתורה הקודמת התפילה גם למעשה כן ואם

התורה], מלימוד בא התפילה לעבודת שהכוח פלא זה ואין התורה, פי על

„ÚÂ ,˙Bˆn‰ Ìei˜a Ô‰≈¿ƒ«ƒ¿¿«
EÈÎ¯c ÏÎ·"c ‰„B·ÚÏ«¬»ƒ¿»¿»∆

"e‰Úc49 התורה בכוח בא שהכל »≈
התורה. לימוד ידי ועל

‰Ê·e מה (ובכל התורה בלימוד »∆
ממנו) כוח ומקבל CÈ¯»̂ƒשנמשך

Lb ‰LÓ"c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿…∆ƒ«
˙ÈÁa ÌbL ,"ÏÙ¯Ú‰ Ï‡∆»¬»∆∆«¿ƒ«
,B¯˙Ò CLÁ ˙LÈ ,"ÏÙ¯Ú"¬»∆»∆…∆ƒ¿
ËeLt‰ ÔBˆ¯‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»»«»

מוגדר O‰Ó‚‰הלא ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«»»
שכלית, eÓÈÏa„והבנה CLÓeÈ¿«¿ƒ

.‰‚O‰Â ‰·‰a ‰¯Bz‰«»«¬»»¿«»»
„eÓÈÏc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»»ƒ¿»¿ƒ
˙¯Bz ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»«
ÌÈÈÚ‰ ÌbL ,˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒ∆«»ƒ¿»ƒ

ÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯Â ÔÈÊ¯c וסודי סודות ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
שבתורה «¿»¿∆ÏÚÓlL‰סודות

,‰‚O‰Ó נעלים הם עצמם שמצד ≈«»»
אנושי בשכל ולרדת ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒמלבוא

ÏL ÔÙB‡a „eÓÈÏa ‡·Ï»…¿ƒ¿∆∆
˜"Î È¯·„Îe ,‰‚O‰Â ‰·‰¬»»¿«»»¿ƒ¿≈
(a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡«¿¿»«

Ô„ÚŒB˙ÓL50˙¯Bz „eÓÈlL , ƒ¿»≈∆∆ƒ«
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ˙e„ÈÒÁ‰ בעיון «¬ƒ»ƒƒ¿

והשגה  ובהבנה eÓÈÏk¿ƒ„השכל
‡ÈÏ‚a ˙BÈ‚eq‰ הנגלה חלק «¿¿«¿»

‰¯BzaL.'וכו וההלכה הגמרא ∆«»
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ¿∆«¿»»ƒ¿»
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯Bz‰ „eÓÈlL∆ƒ«»»ƒƒ¿

ÌÈÓL ˙‡¯Èa51˜¯ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿«»«ƒ¿…«
ÓÈÏadaL ,·˙ÎaL ‰¯Bz „e ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»

'eÎ ‰Le„w‰ ÔÈÚ L‚„eÓ¿»ƒ¿««¿»
‰·‰‰ ÔÈÚ ¯L‡Ó ¯˙BÈ≈≈¬∆ƒ¿««¬»»

,‰‚O‰‰Â שבגלל יותר מובן כן ואם ¿««»»
מתוך  להיות צריך הלימוד הקדושה

שמים Bza¯‰יראת Ìb ‡l‡∆»««»

Úe„ik) ‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ d¯˜ÚL ,‰tŒÏÚaL∆¿«∆∆ƒ»»ƒ¿««¬»»¿««»»«»«
‰Ïa˜Â ‡¯˜Ó ÔÈa ˜eÏÁ‰ הבנה ללא גם בלימוד עניין יש שבהם «ƒ≈ƒ¿»¿«»»

eÓÏ˙Â„והשגה ‰LÓÏ52 עיקרי עניין הם וההשגה ההבנה ),שבהם ¿ƒ¿»¿«¿
˙eËMt˙‰ ÏL ‰Úez ÌÚ ‰¯eL˜ ‰‚O‰Â ‰·‰L Ì‚‰ ‰p‰ƒ≈¬«∆¬»»¿«»»¿»ƒ¿»∆ƒ¿«¿
והדבר  הלומד, האדם של המציאות

המעלות  את ביטוי לידי מביא

שלו, È¯‡˙והכישרונות eÏÈ‡Â¿ƒƒ¿«
ÏL ‰Úez ˙ÏÚBt ÌÈÓL»«ƒ∆∆¿»∆

ıeeÈkהאישית (‰CÙהמציאות ƒ≈∆
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(˙eËMt˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ»»

„eÓÈÏ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ התורה »ƒƒ¿ƒ
˙‡¯È'Â ‰‚O‰Â ‰·‰a«¬»»¿«»»¿ƒ¿«
BÊ ‡ÏÂ ,„ÁÈ Ì‰ÈL - 'ÌÈÓL»«ƒ¿≈∆««¿…
„vnL ıeeÈk‰L „·Ïaƒ¿«∆«ƒ∆ƒ«
‰·‰Ï ÚÈ¯ÙÈ ‡Ï ‰‡¯i‰«ƒ¿»…«¿ƒ««¬»»

‰‚N‰Â'ה'כיווץ שלכאורה למרות «¬»»
למנוע  עשוי כי לכך לגרום יכול היה

לפעול  והכישרונות מהיכולות

ŒÏÚLולהתבטא, ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»∆«
ÛqÂ˙È 'ÌÈÓL ˙‡¯È'‰ È„È¿≈«ƒ¿«»«ƒƒ¿«≈

‡Ùeb ‰‚N‰Â ‰·‰a עצמה. «¬»»«¬»»»
Ï‡ Lb ‰LÓe" e‰ÊÂ¿∆…∆ƒ«∆
˙ÈÁa ÌbL ,"ÏÙ¯Ú‰»¬»∆∆«¿ƒ«
ËeLt ÔBˆ¯ ,'ÏÙ¯Ú'¬»∆»»

,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL הרצון ∆¿«¿»≈«≈∆
שלמעלה  מוגדר הלא העליון האלוקי

המוחין LÓÏ‰,ממדרגת CLÓƒ¿»¿…∆
Ìb ÏÏBk ,‰¯Bz‰ „eÓÈÏa¿ƒ«»≈«

‰tŒÏÚaL ‰¯Bz שלימודה אף »∆¿«∆
שכלית. והשגה הבנה מתוך הוא

ÔÈÚ‰ eÈˆnM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»ƒ»ƒ¿»
‰ÏÚ Ck ,˜BzL"c¿¿»»»

"‰·LÁÓa ברצון הקשור עניין ««¿»»
יורד  ולא מהמוחין שלמעלה העליון

התורה  ענייני שאר כמו והשגה להבנה

‡·È˜Ú Èa¯Ï ˙eÎiLa דווקא ¿«»¿«ƒ¬ƒ»
e¯Ó‡ ‰p‰c ,(· ÛÈÚÒ Ï"Î)¿ƒ¿ƒ≈»¿
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d"kyz'dיב ,hay s"k ,exzi zyxt zay

ׁשרּבי 53ז"ל  הינּו עקיבא, ּדרּבי אּליּבא ּכּוּלהּו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

ׁשעקרּה ׁשּבעלּֿפה, ּתֹורה מקֹור הּוא ְְֲִִֶֶֶַָָָָעקיבא

עלה  ּכ ּד"ׁשּתֹוק, ּבענין ואילּו והּׂשגה. ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָהבנה

לֹו ׁשאין הּפׁשּוט הרצֹון מתּבּטא ְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבמחׁשבה"

הפמק  ׁשּזהּו טֹוען ׁשהּׂשכל ועד ּבּׂשכל, ֹום ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

ׁשּגם  והינּו ׂשכרּה"). וזה ּתֹורה ("זֹו ְְְְֵֶֶֶַַַָָָהּׂשכל

צרי ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה ּבלימּוד והּׂשגה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָּבהבנה

ׁשּלמעלה  הּפׁשּוט הרצֹון ּבחינת ְְְְְִִֶַַַַָָָָלהמׁשי

ִַַַַָמּטעםֿודעת.

∑
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯53e‰lek התורה כל היינו המשניות, Èa¯cכל ‡aÈl‡ «≈«¿«ƒ»¿«ƒ

,‡·È˜Ú,לשיטתו ‰eÈמתאימים ¬ƒ»«¿
¯B˜Ó ‡e‰ ‡·È˜Ú Èa¯L∆«ƒ¬ƒ»¿
d¯˜ÚL ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bz»∆¿«∆∆ƒ»»
ÔÈÚa eÏÈ‡Â .‰‚O‰Â ‰·‰¬»»¿«»»¿ƒ¿ƒ¿»
‰ÏÚ Ck ,˜BzL"c¿¿»»»

"‰·LÁÓa בא לא שהדבר היינו ««¿»»
בשכל, בהתלבשות אופן בשום

ÔÈ‡L ËeLt‰ ÔBˆ¯‰ ‡ha˙Óƒ¿«≈»»«»∆≈
ÏÎOa ÌB˜Ó BÏ אפשרות ואין »«≈∆

אותו, ויתפוס יקלוט האנושי שהשכל

) ÏÎO‰ CÙ‰ e‰fL ÔÚBË ÏÎO‰L „ÚÂ והתמיהה הטענה זו שהרי ¿«∆«≈∆≈∆∆≈∆«≈∆
.("d¯ÎN ‰ÊÂ ‰¯Bz BÊ"»¿∆¿»»
‰‚O‰Â ‰·‰a ÌbL eÈ‰Â¿«¿∆««¬»»¿«»»
‰tŒÏÚaL ‰¯Bz „eÓÈÏa¿ƒ»∆¿«∆
ההבנה  התורה של זה שבחלק

והכרחי, עיקרי עניין היא וההשגה

לעיל, CÈLÓ‰Ïכמבואר CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ
ËeLt‰ ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»»«»

˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ולכן ∆¿«¿»ƒ««»««
שמים, יראת מתוך להיות צריך הלימוד

לעיל. כמבואר
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc - zekxa(iying meil)

,mipind ipy lr jxal yi df ote`ay i`ce
:`xnbd zvxzn,äéîøé éaø øîàjixv oin dfi` `id mzwelgn ¨©©¦¦§§¨

íéc÷äìjxale micwdl yi minkg zrcly ,dligz eilr jxale §©§¦
micwdl yi dcedi iax zrcle ,dray oind iptl aiagd oind lr

.aiagd oind iptl dray oin lr dkxad z`
,df uexizl di`x `xnbd d`ianeøîàc[xn`y-],óñBé áø §¨©©¥

àîézéàåz`f xn`y mixne` yie -ìk ,÷çöé éaøoinäxkfp §¦¥¨©¦¦§¨¨©
íc÷enxzei,äæ ÷eñôaux` mda dgazypy mipind zray ly §¨§¨¤
,l`xyiäëøáì íc÷eîxkfpy oind zkxal ezkxa micwdl yi - §¨¦§¨¨

.epnn xge`nøîàpLl`xyi ux` ly dgay iabl(g g mixac),õøà' ¤¤¡©¤¤
ähç.'Láãe ïîL úéæ õøà ,ïBnøå äðàúe ïôâå äøBòNes`y ixd ¦¨§¨§¤¤§¥¨§¦¤¤¥¤¤§¨

yi otbd iptl daezkd dhg oebk ,zeey mdizekxa oi`y mipina
lke ,dpyna dcedi iax ixacke ,weqta mcwend oind z` micwdl
.dray oinn epi`y xg` oin iptl dray oin micwdl yiy oky
`le ,aiagd oind z` micwdl yiy mixaeqe miwleg minkg mle`

.weqta mcwend oind z`
ux`l gay zzl ick xn`p weqtd ,wgvi iax ly ezyxc itle
zexit z` dazk dxezde ,da yiy miaeygd zexita l`xyi
mipin lr dkxad z` micwdl yi okl .mzeaiyg xcq itl ux`d
.miaeygd mipind mdy ,weqta miaezk mdy xcqd itl el`

:`xnbd dtiqenåwgvi iaxïðç éaøc àâéìôezrc lr dfa wleg - §§¦¨§©¦¨¨
.zxg` dyxc df weqta yxecy ,opg iax lyøîàc[xn`y-]éaø §¨©©¦

ïðç,df weqt lrì ,Blek ÷eñtä ìkcnlïéøeòéLdxez ly,øîàð ¨¨¨©¨§¦¦¤¡©
x`eanke ,dxez ixeriy mixryn ,el` zexitn cg` lkay
l`xyi ux` z` gayl ick `a `l weqtd ,ezhiyle .jenqa
l`xyi ux` z` gayl `a `ed `l` ,da yiy migaeynd zexita
lr dxezd dcitwd `l ezrcle .da miielz dxez ixeriyy jka

.mieey mlek dxez ixeriy oiprl ixdy ,zexitd ly xcqd
xn`py dn .cnll weqtd `a mixeriy dfi` ,opg ax x`ane,ähç¦¨

,miza irbp ipica d`neh xeriy epcnll `aïðúcepipyy - ¦§©
dpyna(h"n b"it mirbp)òbeðîä úéáì ñðëpäyiy zial qpkpy in - ©¦§¨§©¦©§¨

,zrxv rbp eaåéìëåmigpen [eicba-]åéôúk ìò,yealn jxca `ly §¥¨©§¥¨

åéãéa åéúBòaèå åéìcðñå,yealn jxca `lyãiî ïéàîè ïäå àeä §©§¨¨§©§¨§¨¨¨¥§¥¦¦¨
m` j` .cin `nhpy ,'ziad l` `ad' oickåéìk Leáì äéä,mkxck ¨¨¨¥¨

åéìâøa åéìcðñå,mzyial jxckåéúBòaöàa åéúBòaèåjxck §©§¨¨§©§¨§©§¨§¤§§¨
,mzciprãiî àîè àeä,'ziad l` `ad' oickãò ,ïéøBäè ïäå ¨¥¦¨§¥§¦©
àäLiLziaaéãëaly onfñøt úìéëàexriyy xkkn ,xkk ivg - ¤¦§¤¦§¥£¦©§¨

oefn `ed ef xkkn ivge ,zecerq izy oefn `edy ,aexird z` ea
a ,ef dlik` onf mixryny opg ax x`ane .zg` dcerqzlik`

xkk ivgïéhç út,xdn zlk`pdàìåaïéøBòN út.h`l zlk`py ©¦¦§Ÿ©§¦
`edyk mixryneïìëBàå áñéîdpet epi`y ,daiqd jxca lke` - ¥¥§§¨

mixryne .xzei xdn zlk`p ztd ef jxcay ,miccvlamr dlik` §
ïzôìxdn zlk`p ztd jk ici lry ,ztd mr lk`py lk`n - ¦§¨

.dcal zlk`pd ztn xzei
xn`py dne,äøBòNmvr z`neh oica d`neh xeriy epcnll `a §¨

z`neha `nhp znd on mvra rbepdy dxezd dxn`y ,znd on
,dxery xeriy xn`p df oicae .znïðúcdpyna epipyy -zeld`) ¦§©

(b"n a"t,íöòelceby ,znd onòbîa ànèî ,äøBòOkrbpy mc` - ¤¤©§¨§©¥§©¨
,`nhp eaàOîáe`ly s`e ,`nhp mvrd z` `ypy mc` oke - §©¨
,ea rbpìäàa ànèî Bðéàåyi ea yiy zial mc` qpkp m` mle` - §¥§©¥§Ÿ¤

meyn ,ld` z`neha `nhp epi` ,dxery xeriya znd on mvr
rbna `nhn znd on mvry ,ipiqn dynl dkld `id jky

.ld`a `le ,`ynae
xn`py dneïôb,cnll `aéãk[xeriy-],øéæðì 'ïéé úéòéáø'xifpy ¤¤§¥§¦¦©¦§¨¦

,ef dlik`a aiigzn `ed ,miptb ialel e` mibf e` mipvxg lke`d
xeriy `ed 'oii ziriax' xeriye .'oii ziriax' xeriy mdn lk` m`

.milc minde ar oiidy iptn ,'min ziriax' xeriyn xzei lecb
xn`py dneäðàzxeriy cnll `aúøâBøbk[dyai dp`z-]ìoipr §¥¨©§¤¤§

,úaL úàöBäepipyy itke(:er zay),zxbexbk oilke` `ivend' ¨©©¨
.'aiig

xn`py dneïBnø.ilkd zxdh xeriy cnll `aïðúãkitk - ¦§¦§©
dpyna epipyy(`"n f"it milk),éìk ìkly ur,íézá éìòamdilky ¨§¥©£¥¨¦

,dxiknl `le yeniyl micner

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

המשך ציאור למס' צרכות ליום חמישי עמ' א
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc - zekxa(iying meil)

,mipind ipy lr jxal yi df ote`ay i`ce
:`xnbd zvxzn,äéîøé éaø øîàjixv oin dfi` `id mzwelgn ¨©©¦¦§§¨

íéc÷äìjxale micwdl yi minkg zrcly ,dligz eilr jxale §©§¦
micwdl yi dcedi iax zrcle ,dray oind iptl aiagd oind lr

.aiagd oind iptl dray oin lr dkxad z`
,df uexizl di`x `xnbd d`ianeøîàc[xn`y-],óñBé áø §¨©©¥

àîézéàåz`f xn`y mixne` yie -ìk ,÷çöé éaøoinäxkfp §¦¥¨©¦¦§¨¨©
íc÷enxzei,äæ ÷eñôaux` mda dgazypy mipind zray ly §¨§¨¤
,l`xyiäëøáì íc÷eîxkfpy oind zkxal ezkxa micwdl yi - §¨¦§¨¨

.epnn xge`nøîàpLl`xyi ux` ly dgay iabl(g g mixac),õøà' ¤¤¡©¤¤
ähç.'Láãe ïîL úéæ õøà ,ïBnøå äðàúe ïôâå äøBòNes`y ixd ¦¨§¨§¤¤§¥¨§¦¤¤¥¤¤§¨

yi otbd iptl daezkd dhg oebk ,zeey mdizekxa oi`y mipina
lke ,dpyna dcedi iax ixacke ,weqta mcwend oind z` micwdl
.dray oinn epi`y xg` oin iptl dray oin micwdl yiy oky
`le ,aiagd oind z` micwdl yiy mixaeqe miwleg minkg mle`

.weqta mcwend oind z`
ux`l gay zzl ick xn`p weqtd ,wgvi iax ly ezyxc itle
zexit z` dazk dxezde ,da yiy miaeygd zexita l`xyi
mipin lr dkxad z` micwdl yi okl .mzeaiyg xcq itl ux`d
.miaeygd mipind mdy ,weqta miaezk mdy xcqd itl el`

:`xnbd dtiqenåwgvi iaxïðç éaøc àâéìôezrc lr dfa wleg - §§¦¨§©¦¨¨
.zxg` dyxc df weqta yxecy ,opg iax lyøîàc[xn`y-]éaø §¨©©¦

ïðç,df weqt lrì ,Blek ÷eñtä ìkcnlïéøeòéLdxez ly,øîàð ¨¨¨©¨§¦¦¤¡©
x`eanke ,dxez ixeriy mixryn ,el` zexitn cg` lkay
l`xyi ux` z` gayl ick `a `l weqtd ,ezhiyle .jenqa
l`xyi ux` z` gayl `a `ed `l` ,da yiy migaeynd zexita
lr dxezd dcitwd `l ezrcle .da miielz dxez ixeriyy jka

.mieey mlek dxez ixeriy oiprl ixdy ,zexitd ly xcqd
xn`py dn .cnll weqtd `a mixeriy dfi` ,opg ax x`ane,ähç¦¨

,miza irbp ipica d`neh xeriy epcnll `aïðúcepipyy - ¦§©
dpyna(h"n b"it mirbp)òbeðîä úéáì ñðëpäyiy zial qpkpy in - ©¦§¨§©¦©§¨

,zrxv rbp eaåéìëåmigpen [eicba-]åéôúk ìò,yealn jxca `ly §¥¨©§¥¨

åéãéa åéúBòaèå åéìcðñå,yealn jxca `lyãiî ïéàîè ïäå àeä §©§¨¨§©§¨§¨¨¨¥§¥¦¦¨
m` j` .cin `nhpy ,'ziad l` `ad' oickåéìk Leáì äéä,mkxck ¨¨¨¥¨

åéìâøa åéìcðñå,mzyial jxckåéúBòaöàa åéúBòaèåjxck §©§¨¨§©§¨§©§¨§¤§§¨
,mzciprãiî àîè àeä,'ziad l` `ad' oickãò ,ïéøBäè ïäå ¨¥¦¨§¥§¦©
àäLiLziaaéãëaly onfñøt úìéëàexriyy xkkn ,xkk ivg - ¤¦§¤¦§¥£¦©§¨

oefn `ed ef xkkn ivge ,zecerq izy oefn `edy ,aexird z` ea
a ,ef dlik` onf mixryny opg ax x`ane .zg` dcerqzlik`

xkk ivgïéhç út,xdn zlk`pdàìåaïéøBòN út.h`l zlk`py ©¦¦§Ÿ©§¦
`edyk mixryneïìëBàå áñéîdpet epi`y ,daiqd jxca lke` - ¥¥§§¨

mixryne .xzei xdn zlk`p ztd ef jxcay ,miccvlamr dlik` §
ïzôìxdn zlk`p ztd jk ici lry ,ztd mr lk`py lk`n - ¦§¨

.dcal zlk`pd ztn xzei
xn`py dne,äøBòNmvr z`neh oica d`neh xeriy epcnll `a §¨

z`neha `nhp znd on mvra rbepdy dxezd dxn`y ,znd on
,dxery xeriy xn`p df oicae .znïðúcdpyna epipyy -zeld`) ¦§©

(b"n a"t,íöòelceby ,znd onòbîa ànèî ,äøBòOkrbpy mc` - ¤¤©§¨§©¥§©¨
,`nhp eaàOîáe`ly s`e ,`nhp mvrd z` `ypy mc` oke - §©¨
,ea rbpìäàa ànèî Bðéàåyi ea yiy zial mc` qpkp m` mle` - §¥§©¥§Ÿ¤

meyn ,ld` z`neha `nhp epi` ,dxery xeriya znd on mvr
rbna `nhn znd on mvry ,ipiqn dynl dkld `id jky

.ld`a `le ,`ynae
xn`py dneïôb,cnll `aéãk[xeriy-],øéæðì 'ïéé úéòéáø'xifpy ¤¤§¥§¦¦©¦§¨¦

,ef dlik`a aiigzn `ed ,miptb ialel e` mibf e` mipvxg lke`d
xeriy `ed 'oii ziriax' xeriye .'oii ziriax' xeriy mdn lk` m`

.milc minde ar oiidy iptn ,'min ziriax' xeriyn xzei lecb
xn`py dneäðàzxeriy cnll `aúøâBøbk[dyai dp`z-]ìoipr §¥¨©§¤¤§

,úaL úàöBäepipyy itke(:er zay),zxbexbk oilke` `ivend' ¨©©¨
.'aiig

xn`py dneïBnø.ilkd zxdh xeriy cnll `aïðúãkitk - ¦§¦§©
dpyna epipyy(`"n f"it milk),éìk ìkly ur,íézá éìòamdilky ¨§¥©£¥¨¦

,dxiknl `le yeniyl micner

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

.h"kyz'd ,hay b"i ,glya t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הוא ...‰. כו' החטאים ע"י בעולם שנעשה שהשינוי לעיל האמור על ששאלו מה לתרץ המקום וכאן
לברייתו: החוזר שינוי

בגמרא  .17איתא דגזל מאן "האי דהדר : טעמא, מאי (בשינוי), קני לא לבינתא, ועבדי' מחברי' עפרא .
אמרת, מאי קני, עפרא, ועבדי' לבינתא שינוי). שמי' דלאו לברייתו החוזר שינוי (והוי עפרא לי' משוי
לבינה  היא זו "לא לכאן", באו חדשות ופנים הוא, אחריתי לבינתא האי לבינתא, לי' ועביד הדר  דלמא
אפשר  דאי מהראשונים, היא ומשונה עצמה, בפני וגיבול תיקון שהוצרך אחרת, לבינה זו אלא הראשונה,

קטנה" או גדולה או .18לצמצם

לעניננו: ובנוגע

מ"מ, למטה, השכינה את וממשיכים חוזרים החטאים לאחרי השכינה סילוק לאחרי שגם אע"פ
אלא קודם, כמו אופן באותו אינה למטה `xeההמשכה ztqeza,'העלי בשביל היא הירידה כוונת שכן, ,

ענין  כל כדאי הי' לא קודם, כמו להיות יחזור הירידה לאחרי אם (שהרי אור גילוי יתוסף שלאח"ז
ש"פנים  באופן היא הסילוק שלאחרי ההמשכה כי לברייתו, החוזר שינוי זה שאין ונמצא, הירידה).

לכאן"?! באו חדשות

בזה  הביאור לומר :19ויש

. ד"עפרא להשינוי בנוגע גם לשאול יכולים "דהדר לכאורה שכיון אמרינן למה לבינתא", ועבדי' .
לבינה  לעשותו יכול עפר, ונעשה שחזר לאחרי גם הרי – לברייתו החוזר שינוי חשיב עפרא", לי' משוי
. ש"גזל הדבר ברור ואעפ"כ, הגזילה. בשעת שהי' כפי העפר אותו ישאר שלא כך, בבנין, .ולקבעה

. כי:עפרא – הדבר וטעם לברייתו. החוזר  שינוי הוי לבינתא" ועבדי' .

השינוי,א) נשאר בפועל כאשר גם אלא בפועל, לברייתו חוזר כאשר רק אינו לברייתו החוזר שינוי
כיון לברייתו.lekiyהנה החוזר שינוי חשיב לברייתו, לחזור

. ד"גזל שהדין בפשטות תשאר וכמובן בפועל אם גם הוא קני", לא לבינתא ועבדי' מחברי' עפרא .
כיון לברייתו, החוזר שינוי חשיב אז שגם – לעפר יחזירוה ולא והטעם xyt`yהלבינה לעפר. להחזירה

בגלל – הוא לברייתו, חוזר שאינו שינוי דחשיב קני", עפרא ועבדי' `xytש"לבינתא i`y את להחזיר
חשיב  לברייתו, הדבר להחזיר אפשרות יש אם אבל כו'". לצמצם אפשר "דאי קודם, כמו שתהי' הלבינה

בו" מעכבת בילה אין לבילה הראוי "כל וע"ד לברייתו. חזר לא לפועל אם גם לברייתו החוזר .20שינוי

שהי' כמו עפר להשאר יכול אלא ישתנה, מהלבינה) (שנעשה שהעפר הכרח שאין כיון ובנדו"ד:
לחזור  יכולה שהלבינה כיון לברייתו, החוזר לשינוי נחשב ללבינה העפר שינוי לכן, הגזילה, בשעת

שינויים. ללא כמקודם, עפר ולהיות

(שנעשה ב) שהעפר הכרח הי' אם גם ולכן, נוסף. דבר זה הרי – ובנין לבינה מהעפר יעשו אם גם
לחזור  יכולה שהלבינה כיון לברייתו, החוזר לשינוי ללבינה מעפר השינוי נחשב ישתנה, מהלבינה)

ובנין). לבינה שיעשוהו (קודם עכ"פ אחד לרגע כמקודם עפר ולהיות

למטה  השכינה שהמשכת אע"פ לברייתו, החוזר שינוי  הוא מהעולם השכינה שסילוק גם מובן ומזה
כי: – הבריאה בתחלת שהי' המצב לגבי הוספה של באופן היא תומ"צ ע"י

יהיו  העולם שעניני – הקודם למצבו העולם החזרת (א) ענינים: שני נעשים למטה השכינה בהמשכת
בפיך" המותר בקליפת 21"מן גם ירידה פעל אלא הטמאות, קליפות ג' על רק לא פעל האור סילוק (שהרי
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h"kyz'dיד ,hay b"i ,glya t"y zgiy

המותר), דבר להיות חוזר שהעולם כך, נוגה, בקליפת עלי' נעשית האור, ונמשך כשחוזר ולכן, נוגה,
לפנ"ז. הי' שלא יותר נעלה אור המשכת (ב) מצוה. בהם לקיים שיכולים

כי: לברייתו, החוזר שינוי הוא הסילוק ולכן, מקודם, שהי' האור המשכת על הוספה רק זוהי אבל,
הוספה. של הו"ע נעלה היותר האור המשכת (ב) הקודם, האור רק שיומשך להיות יכול (א)

*

.Â השבוע בפרשת רש"י פירוש עם גם קשור זה :22ענין

הפסוק  מדוע 23על מובן: אינו ולכאורה הראשון". "לתקפו רש"י: מפרש לאיתנו", גו' הים "וישב
הראשון"? "(לתקפו) להוסיף רש"י צריך

בזה  שבפירוש 24והביאור כמ"פ (כמדובר שינוי שמי' לאו החוזר דשינוי הדין עם קשור זה שענין –
תורה  של יינה גם יש לחרבה"25רש"י הים את ד"וישם שהשינוי והיינו, הלכה), של ענינים ועאכו"כ ,26

לברייתו, החוזר שינוי אלא ים), של חדשה מציאות תהי' שלאח"ז צורך יש (שאז אמיתי שינוי הי' לא
(וטבעו) לתקפו חזר שהים .oey`xdבאופן

(במאמר  בנ"י 27וכמשנת"ל לפני שיקרע עמו הקב"ה התנה הים בריאת שבשעת תתבטל 28) לאו, ובאם ,
חיים" "מים אינם קיומם בעת שגם המכזבים, נהרות וכמו למפרע. .29מציאותו

חז"ל): מדרשי לתרץ רש"י של ענינו אין שהרי אגב, (בדרך חז"ל בדברי קושיא גם תתורץ ועפ"ז

בגמרא  דכתיב 30איתא "מאי כשם 31: ואמרו שעה באותה ישראל שהמרו מלמד סוף, בים ים על וימרו
עולים  מצריים כך אחד מצד עולין ליבשה,שאנו אותן פלוט ים, של לשר הקב"ה לו אמר אחר, מצד

מיד  וכו' לו אמר ממנו, ונוטל וחוזר מתנה רבו לו שנותן עבד יש כלום עולם, של רבונו לפניו, אמר
שנאמר  אותן, וראו ישראל ובאו ליבשה, אותן הים".32פלט שפת על מת מצרים את ישראל וירא

בשעת  הרי – בתוכו שנופל מה כל אליו שייך טבע שע"פ הים של טענתו מהי מובן: אינו ולכאורה
"חרבה" ונעשה ועומדים, נצבים היו נמוך, למקום גבוה ממקום שיורדים שהמים הים, טבע נשתנה קרי"ס
ששייך  באופן הוא הים טבע עכשיו שגם ההכרח ומהו חדשה, בריאה הים נעשה ולאח"ז המים, במקום

בתוכו?! שנופל מה כל אליו

ואת  בשלישי, נבראתי שאני ממך, גדול "אני באמרו, משה, מפני להקרע רצה לא שהים מה בשלמא
בששי" חדשה.33נבראת מציאות שנעשה לאחרי משא"כ הקודם; בטבעו בהיותו שנאמרה טענה זו הרי –

לברייתו, החוזר שינוי היתה שקרי"ס – הראשון" לתקפו "לאיתנו, רש"י דברי ע"פ מתורצת זו וקושיא
שמצד  לטעון יכול הי' ולכן הראשון, וטבעו לתקפו חזר אלא חדשה, מציאות הים נעשה לא ולאח"ז

כו'. בתוכו שנופל מה כל אליו שייך טבעו

*

.Ê לעיל המוזכר גם לבאר המקום הרמב"ם 34כאן דברי מצוות 35אודות "עושה תשובה: לבעל בנוגע
שנאמר  ושמחה, בנחת אותן להם,36ומקבלין שמתאוים אלא עוד ולא מעשיך, את האלקים רצה כבר כי

מה 37שנאמר  בשלמא דלכאורה, – קדמוניות" וכשנים עולם כימי וירושלם יהודה מנחת לה' וערבה
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(22.2 הערה לעיל גם ראה
כז.23) יד,
שליט"א 24) אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגה השיחה בחלק גם ראה

.89 ע' ח"ו בלקו"ש ונדפס
ב"היום25) (נעתק 197 ס"ע תרצ"ז שבט).סה"ש כט יום"
כא.26) יד, פרשתנו
ואילך).27) 236 ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך פ"ג
ב.28) קצח, זח"ב ו. פכ"א, שמו"ר ה. פ"ה, ב"ר
מ"ט.29) פ"ח פרה

ב.30) קיח, פסחים
ז.31) קו, תהלים
ל.32) יד, פרשתנו
שם.33) שמו"ר
ואילך).34) 238 ע' חנ"ה מנחם (תורת פ"ד גם במאמר וראה

.(212 ע ' (שם סל"ח  שבט יו"ד שיחת
ה"ז.35) פ"ז תשובה הל'
ז.36) ט, קהלת
ד.37) ג, מלאכי
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ההוכחה  מהי אבל התענוג; ענין עם קשור עריבות כי גו'", "וערבה מהפסוק מוכח להם", "שמתאוים
ושמחה"? בנחת אותן ש"מקבלין מעשיך", את האלקים רצה כבר "כי ממ"ש

בזה: והביאור

בבינה  הוא התשובה שענין הבנין 38ידוע ימי משבעת למעלה מהשתלשלות, למעלה היא בינה כי, ,
ממארז"ל  כמובן הבנין", מ"ימי חלק הוא שגם השבת, יום את גם חסר 39[שכוללים העולם הי' "מה

למעלה  היא תשובה וגם העולם ], בבריאת שלימות הוסיף ששבת והיינו, מנוחה", באת שבת באת מנוחה,
התחדשות. של ענין פועלת שלכן מהשתלשלות,

כמ"ש  השמחה, ענין עם קשורה שבינה מה גם עם 40וזהו קשורה תשובה וכן שמחה", הבנים "אם
ויצא  כו' בשבי' שהי' מלך בן כמשל והשבי', מהגלות כצאת גדולה שמחה לך "אין שהרי השמחה, ענין

המלך" אביו בית אל קודמת 41לחפשי בהתוועדות (במאמר 42(כמדובר לעיל וכאמור מ"אב 43), המשל (
את  סותר ופלפולו חריפותו מגודל והבן בתורה, חידוש איזה או הלכה דבר איזה בנו בפני שאומר

.44דבריו" לאב ש"יש – תשובה בעל של ענינו שזהו מזה".– גדולה שמחה .

ציורים" ש"ציירה איתא עצמה לבינה בנוגע מצד 45אמנם, ורק התחדשות, של ענין פועלת אינה אבל ,
מ  הוא ההתחדשות ענין – גופא ובחכמה ההתחדשות. ענין בבינה נעשה בבינה, שיש החכמה צד ענין

בחכמה  שישנו ממנה.46הרצון ולמטה בבינה גם נמשך ומשם ,

מבחי' היא ההתחלה כי, – ושמחה" "נחת עם מעשיך" את האלקים ד"רצה הקישור מובן ועפ"ז
לבינה); (ששייכת השמחה ענין גם ישנו ובמילא ("מעשיך"), הבינה בחי' עד נמשך ועי"ז ("רצה"), הרצון
הענין  שזהו – הבינה) לבחי' הרצון מבחי' ההמשכה היא ידה (שעל החכמה ענין גם ישנו וכמו"כ

דרגא  נחות מלשון החכמה.47ד"נחת", ענין ע"י למטה, מלמעלה והירידה ההמשכה שהו"ע ,

להמגיד  תורה באור המובא במשל הלשון דיוק גם לבאר יש איזה 44ועפ"ז בנו בפני שאומר מ"אב
לאב ש"יש דבריו", את סותר ופלפולו חריפותו מגודל והבן בתורה, חידוש איזה או הלכה zgpדבר

beprze גדולdgnyeתענוג" נאמר ושמחה לתענוג שבנוגע כיון דלכאורה: – מזה" ושמחה lecbגדולה
dlecb מרחב התענוג, בבחי' רק ישנו הגדלות ענין כי, – ל"נחת" בנוגע גם גדלות לשון נאמר לא למה ,"

בלבד  נקודה של באופן שהיא בחכמה משא"כ ההרחבה; ענין בה שיש בבינה, וכן ולכן 48העצמי, ,
גדלות. לשון נאמר לא נקודה, של באופן שהיא החכמה, שהו"ע ב "נחת",

.Á תשובה – התשובה לעבודת בנוגע וכן שמחה, מתוך העבודה להיות צריכה עכשיו – הענין ונקודת
שהיא  וסיגופים עילאה תעניות של באופן ולא לא 49בשמחה, ואפילו מרירות, לא ואפילו עצבות, ,
מרהֿשחורה.

המשנה 50וכידוע  במאמר חוזר"51הפירוש משנה בדבר "טעה ששייך 52[והרי ענין שזהו והיינו, ,
שלמעלה  הענינים שכל ממך", למעלה מה "דע חוזר] ה"ה טעה אם גם ולכן זאת, לידע וצריך לכאו"א
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דרושי 38) אוה"ת וראה ותיקונים). (מזהר רפ"ח אגה"ת תניא
וש"נ. א'תקנו. ע' יוהכ"פ

ויכל).39) (ד"ה א ט, מגילה פרש"י ב. ב, בראשית פרש"י
שם  ובמת"כ ט פ"י, ב"ר וראה א. לח, סנהדרין – חצבה תוד"ה

(מ"חז"ל").
וש"נ.40) ד. פח, שמע"צ דרושי לקו"ת וראה ט. קיג, תהלים
סע"א).41) (מ, פל"א תניא
(תורת 42) סט"ו ס"ג; וישב ש"פ סל"ט; כסלו י"ט שיחת

.(84 ע' ;72 ע' ;59 ע' חנ"ה מנחם
ואילך).43) 237 ע' (שם פ"ד
ספ"ט.44) פרשתנו או"ת
ע'45) תרצ"ב סה"מ ואילך. ב עג, ח"ב ב. כ, ח"א זהר ראה

וש"נ. כ.

מלובש 46) שאוא"ס (פי"ח) בתניא מהמבואר גם ולהעיר
בחכמה.
ובכ"מ.47) א. עז, א. עו, פינחס לקו"ת ראה
פנימיות 48) היא חכמה שפנימיות ואע"פ נוספת: ברשימה

של  באופן רק זה הרי וש"נ), ד. מט, נצבים לקו"ת (ראה עתיק
ב). קעח, זח"ג (ראה דוקא בבינה היא עתיק התגלות ואילו נקודה;

בספרים49) שמצינו ואף נוספת: הצומות ברשימה מספר
רבינו  כתב כבר הרי – (פ"ג) באגה"ת גם כמובא חטא, כל שעל
מאי  "אלא בתעניות, להרבות אסור אלו שבדורותינו (שם) הזקן

כו'". פרוק בצדקה וחטאך כדכתיב תקנתי',
וש"נ.50) .363 ע' ח"נ מנחם תורת ראה
רפ"ב.51) אבות
וש"נ.52) ב. פד, כתובות

h"kyz'd ,hay b"i ,glya t"y zgiy

המותר), דבר להיות חוזר שהעולם כך, נוגה, בקליפת עלי' נעשית האור, ונמשך כשחוזר ולכן, נוגה,
לפנ"ז. הי' שלא יותר נעלה אור המשכת (ב) מצוה. בהם לקיים שיכולים

כי: לברייתו, החוזר שינוי הוא הסילוק ולכן, מקודם, שהי' האור המשכת על הוספה רק זוהי אבל,
הוספה. של הו"ע נעלה היותר האור המשכת (ב) הקודם, האור רק שיומשך להיות יכול (א)

*

.Â השבוע בפרשת רש"י פירוש עם גם קשור זה :22ענין

הפסוק  מדוע 23על מובן: אינו ולכאורה הראשון". "לתקפו רש"י: מפרש לאיתנו", גו' הים "וישב
הראשון"? "(לתקפו) להוסיף רש"י צריך

בזה  שבפירוש 24והביאור כמ"פ (כמדובר שינוי שמי' לאו החוזר דשינוי הדין עם קשור זה שענין –
תורה  של יינה גם יש לחרבה"25רש"י הים את ד"וישם שהשינוי והיינו, הלכה), של ענינים ועאכו"כ ,26

לברייתו, החוזר שינוי אלא ים), של חדשה מציאות תהי' שלאח"ז צורך יש (שאז אמיתי שינוי הי' לא
(וטבעו) לתקפו חזר שהים .oey`xdבאופן

(במאמר  בנ"י 27וכמשנת"ל לפני שיקרע עמו הקב"ה התנה הים בריאת שבשעת תתבטל 28) לאו, ובאם ,
חיים" "מים אינם קיומם בעת שגם המכזבים, נהרות וכמו למפרע. .29מציאותו

חז"ל): מדרשי לתרץ רש"י של ענינו אין שהרי אגב, (בדרך חז"ל בדברי קושיא גם תתורץ ועפ"ז

בגמרא  דכתיב 30איתא "מאי כשם 31: ואמרו שעה באותה ישראל שהמרו מלמד סוף, בים ים על וימרו
עולים  מצריים כך אחד מצד עולין ליבשה,שאנו אותן פלוט ים, של לשר הקב"ה לו אמר אחר, מצד

מיד  וכו' לו אמר ממנו, ונוטל וחוזר מתנה רבו לו שנותן עבד יש כלום עולם, של רבונו לפניו, אמר
שנאמר  אותן, וראו ישראל ובאו ליבשה, אותן הים".32פלט שפת על מת מצרים את ישראל וירא

בשעת  הרי – בתוכו שנופל מה כל אליו שייך טבע שע"פ הים של טענתו מהי מובן: אינו ולכאורה
"חרבה" ונעשה ועומדים, נצבים היו נמוך, למקום גבוה ממקום שיורדים שהמים הים, טבע נשתנה קרי"ס
ששייך  באופן הוא הים טבע עכשיו שגם ההכרח ומהו חדשה, בריאה הים נעשה ולאח"ז המים, במקום

בתוכו?! שנופל מה כל אליו

ואת  בשלישי, נבראתי שאני ממך, גדול "אני באמרו, משה, מפני להקרע רצה לא שהים מה בשלמא
בששי" חדשה.33נבראת מציאות שנעשה לאחרי משא"כ הקודם; בטבעו בהיותו שנאמרה טענה זו הרי –

לברייתו, החוזר שינוי היתה שקרי"ס – הראשון" לתקפו "לאיתנו, רש"י דברי ע"פ מתורצת זו וקושיא
שמצד  לטעון יכול הי' ולכן הראשון, וטבעו לתקפו חזר אלא חדשה, מציאות הים נעשה לא ולאח"ז

כו'. בתוכו שנופל מה כל אליו שייך טבעו

*

.Ê לעיל המוזכר גם לבאר המקום הרמב"ם 34כאן דברי מצוות 35אודות "עושה תשובה: לבעל בנוגע
שנאמר  ושמחה, בנחת אותן להם,36ומקבלין שמתאוים אלא עוד ולא מעשיך, את האלקים רצה כבר כי

מה 37שנאמר  בשלמא דלכאורה, – קדמוניות" וכשנים עולם כימי וירושלם יהודה מנחת לה' וערבה
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(22.2 הערה לעיל גם ראה
כז.23) יד,
שליט"א 24) אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגה השיחה בחלק גם ראה

.89 ע' ח"ו בלקו"ש ונדפס
ב"היום25) (נעתק 197 ס"ע תרצ"ז שבט).סה"ש כט יום"
כא.26) יד, פרשתנו
ואילך).27) 236 ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך פ"ג
ב.28) קצח, זח"ב ו. פכ"א, שמו"ר ה. פ"ה, ב"ר
מ"ט.29) פ"ח פרה

ב.30) קיח, פסחים
ז.31) קו, תהלים
ל.32) יד, פרשתנו
שם.33) שמו"ר
ואילך).34) 238 ע' חנ"ה מנחם (תורת פ"ד גם במאמר וראה

.(212 ע ' (שם סל"ח  שבט יו"ד שיחת
ה"ז.35) פ"ז תשובה הל'
ז.36) ט, קהלת
ד.37) ג, מלאכי
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מלמעלה  ההנהגה גם אזי בשמחה, היא האדם הנהגת כאשר ולכן, למטה, האדם ע"י שנעשים "ממך", הם
כזה  באופן .53היא

הסיפור  אותו 54וכידוע מנע הזקן ורבינו מרהֿשחורה, של בניגון מעריב תפלת הצ"צ התפלל שפעם
כתיב  באמרו: זה, ניגון מראה 55לנגן שהאדם המדה שכפי והיינו, מלמעלה", עליו אדם כמראה "דמות

מלמעלה. לו מראים כך מלמטה

– הראשון בחציו אלא הלילה, של השני בחצי לא – גופא ובלילה בלילה, הי' זה שסיפור ולהעיר,
יותר, גדול החושך שאז – ערבית דתפלת הזמן שזהו

השני – בחצי ואילו לרגע, מרגע החושך מתגבר הלילה של הראשון שבחצי במוחש, שרואים כפי
החושך  מתגבר שאז השחר, לעלות קרוב (מלבד החושך מתמעט לרגע מרגע הנה הלילה זהו 56של אבל ,

דוקא  החושך מן האור דיתרון הענין מצד לעיל), להאמור קשור (שאינו עצמו בפני אין 57ענין ולכן .(
הלילה  של הא' בחצי ותהלים מקרא צדקה 58אומרים נותנים אין וכן החושך 59, תוקף מצד ,–

ד"דמות  הענין מצד מרהֿשחורה, של ניגון ערבית בתפלת לנגן הזקן רבינו הניח לא אז, גם ואעפ"כ,
מלמעלה". עליו אדם כמראה

מרהֿשחורה, של ענינים בחסידות גם מצינו ההתכללות ענין שמצד [אלא

ובראותו – חיים", "דרך ללמוד אדמו"ר, מו"ח כ"ק לבנו, צוה נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר שכ"ק וכידוע
להיות  צריכה שעכשיו כיון להפסיק, לו צוה מרהֿשחורה, של גדולה להתגברות לו גרם זה שלימוד

דוקא  שמחה מתוך –60העבודה

אצל  שאפילו וכמו מיוחדים, בזמנים חיים" "דרך לימוד גם להיות צריך ההתכללות ענין מצד ולכן,
ב"ש  אצל כמו חומרא, של ענין לפעמים יש ].61ב"ה

גדר  פורץ שמחה הנה – בשמחה העבודה ועד 62וע"י וההסתרים, ההעלמות כל פריצת שנעשית ,
ראשם" על עולם ו"שמחת צדקנו, משיח ביאת ופועלים הגלות, גדרי את גם ("מ'ברעכטֿדורך") .63שמבטלים

***

.Ë שבט דיו"ד בהתוועדות להמדובר באגה"ת 64בהמשך הזקן רבינו לשון דיוק בריתו 65אודות "פוגם
ראי' ולהביא להוסיף יש – שונים ענינים ב' שהם ז"ל", בתניא:ומוציא ראשון מחלק גם לדבר

. לבטלה זרע ש"עון הזקן רבינו כותב ז' .בפרק חמור .. וגדול מוכח . ומזה אסורות". מביאות יותר .
אסורות. בביאות נכללת ואינה עצמו, בפני  ענין היא ז"ל שהוצאת להדיא

אסורות" מביאות "יותר היא שהכוונה לפרש יש mnvrבדוחק cvn שכלול ז"ל הוצאת איסור ללא ,
חידודא  של באופן כוונתו שיבינו שסמך באופן הדברים את כתב הזקן שרבינו לומר קשה אבל בהם.

עצמם. בפני ענינים ב' שהם – הלשון פשטות ומשמעות כו',

.È. לבטלה זרע ש"עון הזקן רבינו מ"ש  להבין צריך .ועדיין חמור .. וגדול אסורות". מביאות יותר .
ז"ל בהוצאת הברית שפגם "ולפי פ"ט: באגה"ת למ"ש בסתירה זה הרי דלכאורה –l"v`e או בעריות

ז"ל? מהוצאת יותר חמורים ביאה שאיסורי משמע שמזה כו'", ביאה איסורי שאר
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ב.53) קפד, זח"ב גם ראה
מנחם 54) תורת גם וראה וש"נ. כג. ע' הצ"צ אג"ק ראה

.326 ע' ריש חכ"ד
כו.55) א, יחזקאל
אוה"ת 56) קג. ס"ע לאזניא אתהלך אדה"ז מאמרי ראה

וש"נ. .66 ע' חל"ז לקו"ש גם וראה מד. ע' במדבר
שם.57) אוה"ת ראה
האריז"ל 58) סידור הלימוד. הנהגת שער פע"ח ראה

ששי). (ליל הלימוד כוונת באשמורת. הלימוד סדר (להרש"ש)
ס"ז. שם ס"א. שבת תוספת האריז"ל שו"ע המטה. שעל ק"ש

ענין 59) הכוונות שער שחרית). (בתפלת ומצוה נגיד ראה
פ"א. שט"ו פע"ח א'. דרוש ערבית תפלת

(60.53 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש גם ראה
ובכ"מ.61) סי"ג. אגה"ק תניא ראה
ועוד.62) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
יא.63) נא, יו"ד. לה, ישעי'
(64219 ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך סמ"ו שבט יו"ד שיחת
ואילך).
פ"ד.65)
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כי: – בדבר סתירה שאין פעם נתבאר כבר אך

כמבואר  התשובה, ע"י להתיקון בנוגע זה הרי – ז"ל מהוצאת חמורים ביאה שאיסורי באגה"ת מ"ש
לעולם, החיצונים בידי וקשורים אסורים הם לגמרי הטמאות קליפות משלש שהן אסורות ש"ביאות בח"א
יכול  "שאינו הפרק בהמשך שמבאר וכפי כו'", לנצח המות ויבולע יומם יבוא כי עד משם עולים ואין
אף  ז"ל, בהוצאת משא"כ כו'", דקליפה דנוקבא ביסוד שנקלטה מפני בתשובה, משם החיות להעלות

. .ש"החיות נכונה בתשובה משם עולה זו הרי הטמאות, קליפות בשלש ונכללה ירדה שמע . בקריאת .
המטה"; שעל

והקליפות  הטומאה וריבוי הגדלות "בבחי' לבטלה זרע עון וגדול חמור – האיסור לעצם בנוגע אבל
. מאד במאד ומרבה אסורות".שמוליד מביאות יותר .

.‡È משם החיות להעלות יכול "שאינו אסורות, לביאות בנוגע בח"א מ"ש להבין צריך ועדיין
דלכאור  – כו'" דקליפה דנוקבא ביסוד (הטיפה) שנקלטה מפני לעיל בתשובה, נתבאר הרי מדברי 64ה,

המשניות  בפירוש כיון 66הרמב"ם אלא פנים, בשום סרך העונשין חיוב בענין זרע שכבת להוצאת ש"אין
ביסוד  שנקלטה טפה כשאין גם הוא אסורות ביאות של החומר וא"כ, כו'", העונש יתחייב האבר שהכניס

דקליפה?! דנוקבא

שמצינו  מה בהקדם היתה"67ויובן ("איילונית עקרה היתה ששרה שאף ושרה, לאברהם ),68בנוגע
שקיים  זאת, עוד אלא ז"ל, הוצאת של לענין נחשב ולא עלי', לבוא לאברהם מותר שהי' בלבד זו לא הנה

בזוהר  מ"ש ע"פ – כו') זקנה או למעוברת בנוגע (ועד"ז כו' עונה מולדא",69מצות הות ש"נשמתין
למעלה. תולדות יש למטה, תולדות אין שאם אלא (פירות), תולדות יש זרע שמכל והיינו,

סוטה  במסכת הגמרא בדברי – בנגלה גם מרומז זה אלא 70וענין ורבי' פרי' אילימא פירות "מאי :
. ואסריס אזקן מצוות".מעתה אלא .

דקליפה  דנוקבא ביסוד שנקלטת טיפה אין לפועל כאשר שגם אסורות, לביאות בנוגע גם מובן ומזה
כו'. הטיפה קליטת של ענין ישנו ברוחניות אבל בגשמיות, רק זה הרי –

שכיחי  דלא ההלכות פרטי ולהבין ד"ה אחרון בקונטרס המבואר שלא 71וע"ד האיסורים פרטי ש"גם ,
כו'". הקליפות בהיכלות בפו"מ במציאות הן חיותם שרשי  מ"מ, הגשמי, בעוה"ז מעולם מעשה לידי באו

*

.·È שבט דיו"ד בהתוועדות המדובר על ששאלו ענין עוד :72ישנו

להם  יש שרוצים, שאלו פעם, אמרתי – תפילין למבצע בשייכות מבקשים הם שתואנה לאלו בנוגע
אחרת!... מצוה מהם לבחור מצוות תרי"ב עוד

מצוות, תרי"א רק נשארו הרי מצוות, שתי הם ראש של ותפילין יד של שתפילין כיון זה: על ושאלו
תרי"ב? ולא

נתבאר  זה הבה"ג 73ועל דעת כמו – אחת מצוה הם ותש"ר שתש"י דעות שיש איתא 74, ובזהר שכן 75,
ואע"פ  דגמרא". כ"עיקרא היא שההלכה ומובן מצוות, שתי הם הירושלמי לפי ורק דגמרא", "עיקרא הוא

בשו"ע  פוסק הזקן הזקן 76שרבינו רבינו כותב שבסידורו ענינים בכמה מצינו הרי מצוות, שתי שהם
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מ"ד.66) פ"ז סנהדרין
ב.67) קב, של"ה בראשית. ר"פ להאריז"ל שעהמ"צ ראה

ועוד.
ע"ב.68) ריש סד, יבמות
רע"א.69) קסח, ח"ג
סע"א.70) מו,

ב.71) קנט,
וש"נ.72) ואילך). 203 ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך סכ"ה
ואילך).73) 204 ע' (שם ואילך סכ"ז
הספר.74) שבראש המצוות במנין
ד).75) (קיט, זו"ח שבסוף בתיקונים
סי"ג.76) סכ"ה או"ח

h"kyz'd ,hay b"i ,glya t"y zgiy

מלמעלה  ההנהגה גם אזי בשמחה, היא האדם הנהגת כאשר ולכן, למטה, האדם ע"י שנעשים "ממך", הם
כזה  באופן .53היא

הסיפור  אותו 54וכידוע מנע הזקן ורבינו מרהֿשחורה, של בניגון מעריב תפלת הצ"צ התפלל שפעם
כתיב  באמרו: זה, ניגון מראה 55לנגן שהאדם המדה שכפי והיינו, מלמעלה", עליו אדם כמראה "דמות

מלמעלה. לו מראים כך מלמטה

– הראשון בחציו אלא הלילה, של השני בחצי לא – גופא ובלילה בלילה, הי' זה שסיפור ולהעיר,
יותר, גדול החושך שאז – ערבית דתפלת הזמן שזהו

השני – בחצי ואילו לרגע, מרגע החושך מתגבר הלילה של הראשון שבחצי במוחש, שרואים כפי
החושך  מתגבר שאז השחר, לעלות קרוב (מלבד החושך מתמעט לרגע מרגע הנה הלילה זהו 56של אבל ,

דוקא  החושך מן האור דיתרון הענין מצד לעיל), להאמור קשור (שאינו עצמו בפני אין 57ענין ולכן .(
הלילה  של הא' בחצי ותהלים מקרא צדקה 58אומרים נותנים אין וכן החושך 59, תוקף מצד ,–

ד"דמות  הענין מצד מרהֿשחורה, של ניגון ערבית בתפלת לנגן הזקן רבינו הניח לא אז, גם ואעפ"כ,
מלמעלה". עליו אדם כמראה

מרהֿשחורה, של ענינים בחסידות גם מצינו ההתכללות ענין שמצד [אלא

ובראותו – חיים", "דרך ללמוד אדמו"ר, מו"ח כ"ק לבנו, צוה נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר שכ"ק וכידוע
להיות  צריכה שעכשיו כיון להפסיק, לו צוה מרהֿשחורה, של גדולה להתגברות לו גרם זה שלימוד

דוקא  שמחה מתוך –60העבודה

אצל  שאפילו וכמו מיוחדים, בזמנים חיים" "דרך לימוד גם להיות צריך ההתכללות ענין מצד ולכן,
ב"ש  אצל כמו חומרא, של ענין לפעמים יש ].61ב"ה

גדר  פורץ שמחה הנה – בשמחה העבודה ועד 62וע"י וההסתרים, ההעלמות כל פריצת שנעשית ,
ראשם" על עולם ו"שמחת צדקנו, משיח ביאת ופועלים הגלות, גדרי את גם ("מ'ברעכטֿדורך") .63שמבטלים

***

.Ë שבט דיו"ד בהתוועדות להמדובר באגה"ת 64בהמשך הזקן רבינו לשון דיוק בריתו 65אודות "פוגם
ראי' ולהביא להוסיף יש – שונים ענינים ב' שהם ז"ל", בתניא:ומוציא ראשון מחלק גם לדבר

. לבטלה זרע ש"עון הזקן רבינו כותב ז' .בפרק חמור .. וגדול מוכח . ומזה אסורות". מביאות יותר .
אסורות. בביאות נכללת ואינה עצמו, בפני  ענין היא ז"ל שהוצאת להדיא

אסורות" מביאות "יותר היא שהכוונה לפרש יש mnvrבדוחק cvn שכלול ז"ל הוצאת איסור ללא ,
חידודא  של באופן כוונתו שיבינו שסמך באופן הדברים את כתב הזקן שרבינו לומר קשה אבל בהם.

עצמם. בפני ענינים ב' שהם – הלשון פשטות ומשמעות כו',

.È. לבטלה זרע ש"עון הזקן רבינו מ"ש  להבין צריך .ועדיין חמור .. וגדול אסורות". מביאות יותר .
ז"ל בהוצאת הברית שפגם "ולפי פ"ט: באגה"ת למ"ש בסתירה זה הרי דלכאורה –l"v`e או בעריות

ז"ל? מהוצאת יותר חמורים ביאה שאיסורי משמע שמזה כו'", ביאה איסורי שאר
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ב.53) קפד, זח"ב גם ראה
מנחם 54) תורת גם וראה וש"נ. כג. ע' הצ"צ אג"ק ראה

.326 ע' ריש חכ"ד
כו.55) א, יחזקאל
אוה"ת 56) קג. ס"ע לאזניא אתהלך אדה"ז מאמרי ראה

וש"נ. .66 ע' חל"ז לקו"ש גם וראה מד. ע' במדבר
שם.57) אוה"ת ראה
האריז"ל 58) סידור הלימוד. הנהגת שער פע"ח ראה

ששי). (ליל הלימוד כוונת באשמורת. הלימוד סדר (להרש"ש)
ס"ז. שם ס"א. שבת תוספת האריז"ל שו"ע המטה. שעל ק"ש

ענין 59) הכוונות שער שחרית). (בתפלת ומצוה נגיד ראה
פ"א. שט"ו פע"ח א'. דרוש ערבית תפלת

(60.53 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש גם ראה
ובכ"מ.61) סי"ג. אגה"ק תניא ראה
ועוד.62) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
יא.63) נא, יו"ד. לה, ישעי'
(64219 ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך סמ"ו שבט יו"ד שיחת
ואילך).
פ"ד.65)



h"kyz'dיח ,hay b"i ,glya t"y zgiy

ענינים  כמה ויש "מקובל", בתור – ובסידור "פוסק", בתור כתב בשו"ע כי, בשו"ע, ממ"ש אחר באופן
הלכה  ע"פ כמו אינם קבלה .77שע"פ

מצינו  הביאור 78ועד"ז ולדוגמא: דהלכתא, אליבא שאינם ענינים כו"כ מבארת החסידות 79שתורת

בו  משתמשים אין לפועל שלהלכה אף פשוט, יעל של ר"ה של שופר יותר 80בענין נעלה שבעולם כיון –
מבאר  הזקן שרבינו מצינו ועד"ז במציאות. זה ענין במוצאי 81ישנו יעקב" עבדי תירא "אל אמירת ענין

בחסידות  מבואר וכמו"כ שלפניו). בסידורים שמופיע (אף בסידורו זאת הזכיר שלא אף הנוסח 82שבת,
כו' הפסק שחשיב (בגלל הזקן רבינו  של בסידור מופיע שאינו אף תאיר", ציון על חדש ).83"אור 

הרי  – קבלה ע"פ ההכרעה היא וכן אחת, מצוה הם ותש"ר שתש"י דעות שיש בנדו"ד, ועאכו"כ
ובפרט  נוספת, מצוה מהם לבחור מצוות תרי"ב עוד ישנם תפילין מצות שמלבד לומר שאפשר בודאי

בחירה. של יותר גדולה אפשרות ליתן כשרוצים

.‚È אפשר איך וא"כ, לקיימם, אפשר שאי מצוות כו"כ ישנם הגלות בזמן הרי לשאול: הוסיפו ועדיין
מתוך נוספת מצוה לבחור שיכולים מצוות?!a"ixzלומר

הם  מצוות שתרי"ג ידוע יותר: חזקה קושיא לשאול יכולים היו שלכאורה ובהקדים, – בזה והענין
גידים  ושס"ה אברים רמ"ח ישנם 84כנגד איך מצוות, תרי"ג כל לקיים אפשר אי שעכשיו כיון ולכאורה, .

הרי  – קיים הי' שביהמ"ק לזמן בנוגע אפילו להקשות יש ועד"ז גידים? ושס"ה אברים רמ"ח עכשיו גם
גידים? ושס"ה אברים רמ"ח ישראל אצל גם יש איך וא"כ, כו', ולמלך לכהן רק ששייכים מצוות כמה יש

בזמן  שהיו המצוות של לשייכות בנוגע וכן בנ"י, לכל ומלך דכהן המצוות של לשייכות בנוגע אמנם,
השאלה: נשאלת עדיין אבל כו'; הגלגולים ענין מצד שזהו לתרץ אפשר עתה, גם קיים הי' שביהמ"ק

סנהדרין  במסכת הגמרא כדברי להיות, עתידים ולא היו שלא מצוות כמה ישנם סורר בנ 85הרי בן וגע
תהי'?! ולא היתה שלא כזו מצוה כנגד אבר שיש הענין מהו וא"כ, הנדחת, ועיר ומורה

אחרון  בקונטרס מ"ש ע"פ – בזה הביאור שלא 71אך ואפשר כלל שכיחי דלא ההלכות "פרטי שגם
. במציאות מעולם .היו במציאות ישנו עכ"פ ההלכות . עסק "ע"י אותם ופועלים עילאה", בחכמה .

מצוות  ויש  במעשה, הוא שלהם שהבירור מצוות יש משלו; "בירור" יש ענין לכל (כי, ומחשבה" בדבור
שבה". באוא"ס אתברירו "ובחכמה ובמחשבה), בדיבור התורה בעסק הוא שלהם שהבירור

כו'" עולה בתורת העוסק ד"כל הענין לכללות בהוספה הוא זה שענין היא 86ולהעיר, בזה שהכוונה ,
בלקו"ת  (כמבואר ל"אברים" שנמשלו מצוות כמו ולא ל"דם", שנמשלה התורה לענין ואילו 87בנוגע ,(

פרטי. אבר בתור מסויימת מצוה של הפרטי לענינה בנוגע היא הכוונה כאן

אברים  מ)רמ"ח (יותר להן שיש לנשים, בנוגע המענה גם –88וזהו מצוות מכמה שפטורות אע"פ ,
מרמ"ח  יותר להן שיש (ומה הענינים ברוחניות אצלן ישנם בגשמיות, בהם חייבות שאינן המצוות גם כי,
זה  ואין עצמו, בפני ביאור הדורש ענין זה הרי – מצוות מרמ"ח יותר אין ברוחניות שגם אף אברים,

לעניננו). שייך

הציוויים  פרטי כמו שעה, לפי רק בהם שנצטוו המצוות מונים שאין הרמב"ם מ"ש גם מובן ועפ"ז
המן  ללקיטת נשמה"89בנוגע כל תחי' "לא הציווי מונים ואעפ"כ אפשר 90, שאי אף עממין, משבעה

האומות" כל את ובלבל כו' סנחריב ש"עלה לאחרי עתה, היו 91לקיימו המן ללקיטת בנוגע הציוויים כי, ,
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וש"נ.77) .205 ע' חנ"ה מנחם תורת ראה
וש"נ.78) .114 ע' חמ"ח מנחם תורת גם ראה
סע"א.79) מה, נצבים לקו"ת
רסתקפ"ו.80) או"ח ואדה"ז טושו"ע
ב.81) עב, בלק לקו"ת
ב.82) כ, שה"ש לקו"ת
ס"ו.83) סנ"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ב.84) קע, זח"א

א.85) עא,
ועוד.86) בסופה. מנחות
א.87) יג, במדבר
א.88) מה, בכורות ראה
ג'.89) בשרש סהמ"צ
טז.90) כ, שופטים פ'
וש"נ.91) א. כח, ברכות



יט h"kyz'd ,hay b"i ,glya t"y zgiy

אחרים] דינים אז שהיו או חדש, בציווי צורך הי' עתה, יורד המן הי' [ואילו שעה לפי "לא רק משא"כ ,
דרביע  הוא "ארי' (וכמו חיצונית סיבה בגלל לקיימו אפשר שאי אלא לדורות, ציווי הוא נשמה" כל תחי'

מצוה 92עלי'" עכשיו גם היתה הם, מי יודעים היו אילו אבל האומות, שבעת הם מי יודעים שלא ,(
הענין 93להרגם  אך – זו? מצוה לקיים אפשר אי לפועל הרי זו, שבסברא ההגיון למרות דלכאורה, –

(משא"כ  ברוחניות ענינה ישנו בגשמיות, זו מצוה לקיים אפשר אי שעכשיו שאף לעיל, כאמור הוא,
שעה). לפי רק הציווי הי' שמלכתחילה המן, ללקיטת בנוגע

.„È:להבין צריך עדיין אך

אומרת  שהתורה וכיון להיות. עתידים ולא היו שלא הנדחת ועיר ומורה סורר לבן בנוגע נאמר בגמרא
הי' לא העליונים בעולמות גם אלא הענינים, לגשמיות בנוגע רק לא היא בזה שהכוונה מובן, הרי זאת,

למעלה?! ישנו זה שענין אומרים מדוע וא"כ, זה, דבר נברא ולא

בזה: והביאור

בחסידות  למארז"ל 94מבואר לי'"95בנוגע הניין לא ש"דין כיון ומחריבן" עולמות בונה הקב"ה ש"הי'
שמציאותם  – עולמות" "בונה הפירוש מהו וא"כ, במציאות, אינם הרי לי'", הניין ש"לא כיון דלכאורה, –
השלילה, מבחי' שמקבלים העולם לאומות בנוגע הוא וכן גופא. לי'") הניין ("לא הרצון מהעדר היא

הרצון. העדר

גופא. להיות" עתיד ולא הי' ש "לא מהשלילה היא אלו מצוות של שה"מציאות" – בעניננו ועד"ז

.ÂË:מזה וההוראה

ד  שנגלה רואים זה במסכת בענין בגמרא לומדים כאשר שכן, התורה, פנימיות עם קשורה תורה
דתרי"ג  המספר עם מתאים זה איך השאלה: מיד מתעוררת יהיו, ולא היו שלא מצוות כמה שיש סנהדרין
בנגלה  ענינים כמה יש (ועד"ז אחרון בקונטרס הזקן רבינו של הביאור עם זאת לקשר וצריכים מצוות?

החסידות). תורת ע"י אלא מובנים שאינם דתורה

הנה  אחרון, שבקונטרס מהביאור לידע מבלי סנהדרין במסכת הגמרא דברי את למדו שרבים ואע"פ
הרגצ'ובי  הגאון של לפתגם [ועד אחת" "תורה זה הרי אות 96עתה עד דבראשית ב' מאות – התורה שכל

לימוד  שע"י והיינו, השני, הענין את משלים אחד שענין כך, אחת], תיבה היא ישראל" כל ד"לעיני ל'
דתורה. בנגלה גם אלא) וחסידות, בקבלה רק (לא ניתוסף וחסידות קבלה

צריך  קץ, אין עד מעלה למעלה שהוא שה"מעיין", חוצה, המעיינות דהפצת הענין כללות גם וזהו
המעיין  שזהו – התורה שפנימיות גם נכלל ובזה תכלית, אין עד מטה למטה עד ל"חוצה", נמשך להיות

דתורה. בנגלה ביאור ומוסיפה ובאה נמשכת – עצמו

כמארז"ל  בתורה, להתייגע צורך יש זה שבשביל שמחה,97אלא ומתוך ומצאתי", (ואז) "יגעתי
הגדרים  כל .62שפורצת

***

.ÊË בחור רכב מאות שש "ויקח – ז' פסוק י"ד פרק רש"י פירוש על בעזה"י שידובר הודיעו כבר
כולו": על ושלישים מצרים רכב וכל

מאות", "שש אודות שמדובר (אף יחיד לשון בחור שנאמר) (והטעם "נבחרים – "בחור" מפרש: רש"י
רובם). רק (לא בחור" הי' זה שבמנין ורכב רכב כל כי)
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וש"נ.92) ב. עח, עירובין
קפז.93) מ"ע סהמ"צ ראה
רצט 94) ע' פר"ת סה"מ תרפא. ע' ח"ב תער"ב המשך ראה

ועוד. ואילך. 134 ע' שלום תורת סה"ש ואילך.

(95.55 ע' ה'ש"ת סה"מ (ראה ב פ"ט, שם ז. פ"ג, ב"ר
וש"נ).

וש"נ.96) תג. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
ע"ב.97) ריש ו, מגילה



h"kyz'dכ ,hay b"i ,glya t"y zgiy

להבין: וצריך

"רכב"א) נאמר מדוע גם לו הוקשה לא למה – יחיד לשון "בחור" נאמר מדוע לרש"י  הוקשה אם
יחיד? לשון

"רכב" מפרש כמו"כ "בחירן", רבים: בלשון "בחור" שמפרש שכשם – התרגום בפירוש שרואים וכפי
ר  כ"כ בלשון הפשט אל קרוב שאינו יונתן בתרגום ואפילו "רתיכין". בלשון 98בים: "רכב" גם מפרש ,

"רתיכין". – רבים

"בחורים",ב) לפרש מספיק הי' – רבים אודות שמדובר אף יחיד", לשון "בחור נאמר למה לבאר כדי
"נבחרים"? רש"י מפרש ולמה

במפרשים  בתולה 99ומ"ש גם בחור גם מלשון שהוא אומר הייתי בחורים, נקט הוה לאפוקי 100ש"אי ,
כיון  גדול, דוחק זה הרי – נבחרים" היו מאות השש כל בחירה, לשון שהוא בחור, לשון נקט לכך זקן,

זאת. להבהיר צריך אינו ורש"י זקן, לאפוקי הכוונה שאין בפשטות שמובן

אלא ג) "נבחרים", לפרש לו הי' לא – בחירה מלשון הוא ש"בחור" לפרש רוצה רש"י אם גם
משא"כ  פעולה), (ע"י נפעל לשון הוא "נבחר" כי, "בחור", ללשון יותר קרוב זה שלשון "מובחרים",

בתולות" וגם "בחורים [וכמו פעולה ע"י ולא בחור, בעצם הוא פעולה 101"בחור" לעשות צריך שאינו ,
"מובחר" וכן "בחור"], בשם נקרא אזי מסויים לגיל כשמגיע אלא "בחור", בשם להקרא כדי מסויימת

כמ"ש  המובחר, מן לה' ליתן בהחיוב וכמו פעולה, ע"י ולא מובחר, בעצם שהוא חלב 102פירושו "כל
דבר זה שיהי' הכרח שאין שהואxgapyלה'", אחד דבר גם להיות יכול אלא דברים, וא"כ,xgaenמשאר .

"נבחרים"? רש"י פירש ולמה והספורנו), הראב"ע בפי' (וכמ"ש "מובחרים" לומר יותר מתאים כאן גם

" בלשון משתמשים שלפעמים שלפעמים ואע"פ לאידך, (וכן בעצם מובחר דבר על גם נבחר"
לשון  הוא "נבחר" רוב, שע"פ כיון מ"מ, פעולה), ע"י שנבחר דבר על גם "מובחר" בלשון משתמשים

"נבחרים". ולא "מובחרים" לפרש צריך רש"י הי' עצמו, מצד הוא ו"מובחר" פעולה), (ע"י נפעל

.ÊÈ בזה :103והביאור

בפשטות  – הוא יחיד, לשון "רכב" מ"ש מבאר ואינו יחיד", לשון "בחור מ"ש מבאר שרש"י הטעם
הפרשה  בהמשך ולדוגמא: רבים. בלשון שנכתבה בתנ"ך מצינו לא "רכב" לתיבת שבנוגע לפי נאמר 104–

יחיד. לשון ו"רכבו" רבים, לשון "פרשיו" – ופרשיו" "רכבו

השירים  בשיר כמ"ש – רבים בלשון "רכב" אחד במקום אמנם פרעה",105מצינו ברכבי "לסוסתי :
בכ"מ  רש"י ובלשון היחידה, הפעם זוהי אבל, רבים, לשון בלית 106"רכבי" ורק במקרא". דמיון לו "אין :

ממקום  ראי' להביא אין כלל בדרך אבל במקרא, חבר לו אין כאשר גם אחד, מקום על סומכים ברירה
אחד.

של  בהפטרה – "המונו" תיבת ולדוגמא: יחיד, בלשון רק שנאמרות תיבות עוד הקודש בלשון ויש
השבוע  המונות 107פרשת רבים: בלשון ולא "המונו", יחיד, בלשון רק שנאמרת המונו", ואת רכבו "את :

אלף מאות "שש ועד"ז זאת). מצינו לא בתנ"ך אבל רבים, בלשון גם משתמשים (בימינו המונים ilbxאו
תיבת 108גו'" וכמו"כ ברגל. שהולכים אנשים לסוג היא שהכוונה כיון "רגלים", ולא יחיד, לשון "רגלי" ,

יחיד. בלשון רק שמצינו "רכב"

"בחור" מ"ש רק (לא לבאר רש"י כוונת כי, – "מובחרים" ולא "נבחרים", מפרש שרש"י והטעם
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חי"ט 98) .27 ע' חט"ו בשוה"ג. 252 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
ועוד. .134 ע'

וגו"א 99) רא"ם ועוד.שפ"ח, .
כה.100) לב, האזינו
יב.101) קמח, תהלים
מזבח.102) איסורי הל' סוף רמב"ם וראה טז. ג, ויקרא

(103.110 הערה לקמן ראה
כג.104) יד,
ט.105) א,
ועוד.106) יא. ז, וארא יא. מט, ויחי פרש"י
ז.107) ד, שופטים ס'
כא.108) יא, בהעלותך
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מצרים  רכב ל"כל ביחס בחור" רכב מאות ד"שש הפירוש גם) אלא יחיד, הכתוב,לשון שבהמשך "
בכך הוא מצרים" רכב מ "כל רכב " מאות ה"שש של שהיו exgapyשיחודם והיינו, מצרים, רכב שאר מכל

ehwileאלו exgay" הכתוב: וכהדגשת בחור", רכב מאות "שש מצרים רכב רכב gwieמכל מאות שש
פעולה. ע"י הי' ד"בחור" שהענין כיון "מובחרים"), (ולא "נבחרים" רש"י מפרש ולכן בחור",

.ÁÈ ומהיכן" לזה: ובהמשך הרכב", שאר כל "ועמהם מצרים", רכב "וכל ד"ה רש"י בפירוש הביאור
148 ע' חט"ז בלקו"ש ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה בשיחה נכלל – הללו" הבהמות היו

.(5ֿ6 (הערות ואילך

.ËÈ."כתרגומו צבאות, "שרי כולו", על "ושלישים רש"י: ומסיים

כיון  – "ושלישים" תיבת רק שמפרש אף כולו", "על התיבות את גם מעתיק שרש"י הטעם לבאר ויש
צבאות": "שרי הוא ד"שלישים" שהפירוש מוכח שמזה

אותו  משנה יקרא כן על בחשבון, אחד כמו דומה במלך כי "דע הראב"ע: כתב "ושלישים" בפירוש
אינו  רש"י אבל שלישי". יקרא השלישית במעלה הוא ואשר שנים, מגזרת השנית, במעלה אחריו שהוא

צבאות". "שרי אם כי למלך, השלישי  היינו ש"שלישים" מפרש

"ושלישים ממ"ש הוא רש"י של elekוהכרחו lr רכב "כל על והן בחור", רכב מאות "שש על הן – "
שהיו דכיון – bltenמצרים" ieaix109רק ממונה הי' כולם שעל מסתבר לא ,cg` cwtn.(למלך (השלישי

("כל  מצרים" רכב "וכל (ב) בחור" רכב מאות "שש (א) סוגים: לשני מחלקם עצמו שהכתוב ובפרט
למלך). (השלישי אחד מפקד רק הי' הסוגים שני שעל לומר מסתבר  לא ולכן הרכב"), שאר

שאר  כל על – למלך (והשלישי בחור" רכב מאות ה"שש על מפקד הי' למלך" ש"משנה לומר ואין
בכגוןֿדא. לעסוק למלך" ה"משנה של מענינו זה אין כי, הרכב),

"ושלישים התיבות רש"י מעתיק elekולכן lr,למלך בשלישי להסתפק אפשר שאי מוכח שמזה ,"
שהפירוש  ועכצ"ל הרכב; שאר כל על לפקד כדי "רביעי" גם לכלֿהפחות שיהי' צורך יש אלא

צבאות". "שרי אלא) למלך, שלישי (לא הוא ד"שלישים"

.Î,'ה דבר את מהירא וכו', הללו הבהמות היו "ומהיכן רש"י: בפירוש הענין המשך לביאור בנוגע
מוחו" את רצוץ שבנחשים טוב הרוג, שבמצרים כשר אומר, שמעון רבי הי' אדמו"ר 110מכאן כ"ק אמר –

הבאה  בהזדמנות בעזה"י יתבאר זה שענין .111שליט"א,

***

.‡Î(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות (בסיום

נאמר  השבוע וכמ"ש 112בפרשת כו', המורא שלילת שהו"ע רמה", ביד יוצאים ישראל 113"ובני

. בארצכם לבטח תשב "וישבתם ד"פרזות ומצב מעמד להיות יכול ולכן מחריד", ואין ושכבתם .
גו'"114ירושלים" אש חומת גו' לה אהי' "אני כי, חומה, ללא ,115.

ועמד  ירושלים", תשב "פרזות הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל אחרונה, ברכה אמירת [לאחר
"בית  לטובת מלכה" ה"מלוה עבור המזונות את נתן אח"כ רבה. בשמחה מקומו על ורקד קומתו מלוא

ירושלים"116רבקה" תשב "פרזות עוה"פ לנגן התחיל צאתו וטרם .117.[
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(109.5 הערה שבפנים לקו"ש גם ראה
הקושיות110) פירט שליט"א אדמו"ר  עם כ"ק ביחד שבזה,

קלה  שבהתבוננות באמרו, זה, בפסוק רש"י בפירוש הקושיות כל
הם  שגם מהם, חלק רק יזכירו ועתה קושיות, ריבוי שישנם רואים
אלו  השומעים בין יהיו שמסתמא בבתֿשחוק, (והוסיף רבים יהיו
הביאור  התחלת וקודם הקושיות). מספר את באצבעותיהם שימנו
לבאר  ויתחיל לקצר, שיצטרך ואמר, בשעון, הביט רש"י, בפירוש

הסדר. על
(תורת 111) ס"ח תשא וש"פ סל"ט; פורים בשיחות נתבאר

וש"נ. ואילך). 387 ס"ע ;332 ע' חנ"ה מנחם
ח.112) יד,
הֿו.113) כו, בחוקותי
ח.114) ב, זכרי'
ט.115) שם,
זו116) שנה שבט ר"ח מכתב גם עט ראה ע' חכ"ו (אג"ק

כו'. למשתתפים – ואילך)
כ"ק117) התחיל – ערבית תפלת לנגן קודם שליט"א אדמו"ר

ירושלים". תשב "פרזות עוה"פ



כב

.c"qaa"pyz'd hay f"h ,exzi 't 'b mei zgiy
שיחיו - להאורחים כללית -ב"יחידות"

מוגה  בלתי

אגרת א. בהתחלת הזקן רבינו כמ"ש בברכה", ש"פותחין באופן היא ההתחלה - כיו"ב פעם כבכל
הידועה  .1הקודש

סדר  כל בפתיחת גם שמצינו כפי - ב"ברכה" להיות צריך "פתיחה" של ענין שכל גם מרומז ובזה
בפסוק  שמרומז עוה"ז 2ההשתלשלות, בריאת על שנוסף הארץ", ואת השמים את אלקים ברא "בראשית

ההשתלשלות  סדר כל גם כולל זה הרי כפשוטו, כמבואר 3הגשמי ברכה, ר"ת ב', באות היא שההתחלה -
חז"ל  אלו).4במדרשי כגון בהתוועדויות כמ"פ (כמדובר

המשכה  מלשון היא שברכה שבה 5וכיון הבאה לפעם עד שלאח"ז, הזמנים בכל ה"ברכה" נמשכת -
של  ענין כבכל יותר, נעלה וממקום והמשכה, ברכה עוד תומשך שאז כזה, יום או אירוע עוה"פ יהי'

בקודש  שמוסיפין עשרים 6קדושה או עשר חמשה שנים, עשר בכל כמו מיוחדות, עליות גם לזמן ומזמן ,
לעיל  (כמדובר מ"ב שם עם הקשורה שנים דמ"ב העלי' ועד"ז וביתר 7שנה, שאת ביתר היא העלי' שאז ,(

עוז. וביתר שאת ביתר היא שלאח"ז ההמשכה גם ובמילא עוז,

מתכנסים ב. שונים, ממקומות שבאו וטף, נשים אנשים ישראל, מבני שכו"כ - זה למאורע ובנוגע
העילוי  ישנו שאז משולש, בית טובים, מעשים ובית המדרש בית הכנסת בבית הוא והכינוס יחדיו,

" רק (לא המשולש (כלל)dxdnaד"החוט ינתק" לא אלא) ינתק", ל"ראש 8לא ובסמיכות השנה 9,
:10לאילן"

נאמר  ישראל בני כל זה 11על בענין הבעש"ט תורת וכידוע חפץ", ארץ אתם תהיו .12"כי

לחם" יצא ממנה "ארץ בבחינת להיות מישראל מכאו"א דורשים פירות 13ולכן מיני שאר כל וכן ,
נאמר  עלי' ישראל, ארץ בארץ, פלפלין 14הצומחים אפילו בה", כל תחסר המינים 15"לא שבעת ועאכו"כ ,
כולה" זהב ד"מנורת הקנים שבעת ותאנה 16(כנגד וגפן ושעורה חטה "ארץ ישראל, ארץ בהם שנשתבחה (

ודבש" שמן זית ארץ לברכה"17ורמון מוקדם זה בפסוק המוקדם ש"כל ובאופן בהקדימה 18, גם ותלוי ,
לתיבת  שהסמוך השני', בפעם ל"ארץ" הראשונה בפעם "ארץ" בין חילוק שיש אלא "ארץ", לתיבת

הראשונה השני'mcew"ארץ" "ארץ" לתיבת .19להסמוך

בזה: והענין

הם ערכו שלפי  ענינים ישנם מישראל כאו"א שבהםmzqאצל ענינים ויש ישראל dgazypענינים, ארץ
ely,
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א).1) (קב, רס"א
א.2) א, בראשית
בראשית 3) ד"ה ואילך. סע"ב תפז, בראשית אוה"ת ראה

ועוד. ואילך). פט ע' תרנ"א (סה"מ תרנ"א ברא
ועוד.4) לסופה). (קרוב ה"א פ"ב חגיגה ירושלמי
ובכ"מ.5) ג. לה, מקץ תו"א ראה
וש"נ.6) א. כח, ברכות ראה
ש 7) וי"ג י"א משיחות 180).קונטרס ע' (לעיל ס"ח בט
(8.112 הערה 201 ע' לעיל וראה יב. ד, קהלת
ר"ה.9) מס' ריש

(ראה 10) רבים לשון "לאילנות" בכ"מ: הרגיל כהלשון או

.(128 הערה 262 ע' ח"ב תש"נ התוועדויות
יב.11) ג, מלאכי
וש"נ.12) סנ"ז. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
ה.13) כח, איוב
ט.14) ח, עקב
ב.15) לו, ברכות
ב.16) ד, זכרי'
ח.17) ח, עקב
א.18) מא, ברכות
ובפרש"י.19) ב שם,



כג a"pyz'd hay f"h ,exzi 't 'b mei zgiy

"עשה- חב"ד: נשיאי של המפורסמת וההוראה הציווי את קיים בודאי ישראל"o`kשהרי ,20ארץ
הבטחה  של לשון וגם נתינתֿכח, גם -21שזוהי

המדות  שבעת שהם המנורה), קני (שבעת המינים שבעת כל את כולל מישראל אחד שכל והיינו,
להאריז"ל  תורה בלקוטי בפרטיות וברכה 16(כמבואר והודאה שבח של באופן הוא מהם אחד וכל ,(

"ארץ  בשם נקרא שבגללם הענינים בכל והמשכה ברכה והודאה שבח נמשך ידם על אשר, והמשכה,
ישראל",

רצון - ומלשון ריצה, מלשון ד"ארץ", הפירושים שהם 22כב' "ארץ", פעמים ב' ישנם גופא ובזה ,
האמורים  הפירושים ב' ובדוגמת -ע"ד

שבעת  המינים, שבעת הם יחד כולם שכללות ישראל, עם בכללות והודאה שבח נמשך שעי"ז ועד
המנורה. קני

והטף  והנשים שהאנשים בנדו"ד, וק"ו במכ"ש הרי מישראל, לכאו"א בנוגע אמורים הדברים ואם
המדרש  ובית הכנסת בבית מתקיימת זו שאסיפה כיון עניניהם, וכל בנ"י כל את כוללים כאן שהתאספו

הכל" הוא "הנשיא אשר, הדור, נשיא של טובים מעשים ובמילא 23ובית הדור, אנשי כל את שכולל ,
שלאח"ז. הדורות אנשי וכל שלפנ"ז הדורות אנשי כל את הוא כולל

פועל:ג. של לענין בנוגע - העיקר והוא ועוד

ישראל  מנהג את קיימו שבודאי לכך כולל 24נוסף העולם), בגשמיות כפשוטם (פירות פירות לאכול
ישראל, ארץ בהם שנשתבחה פירות ובמיוחד

לנתינת  שליח מכם כאו"א את שעושים ההקדמה ע"י ובפרט - ומיד תיכף ומביא ומזרז מקדים זה הרי
יחד  שכולנו - ובבנותינו"25הצדקה בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו שמיא"26, ענני "עם באים "לאכול 27,

ישראל ארץ בהם שנשתבחה הפירות את לאכול - dnvrמפרי'" l`xyi ux`a,

הברכה  בנוסח לטובה שינוי נעשה שאז ברכה 28וכיון עניני בכל לטובה שינוי גם שנעשה מובן הרי ,
האחרון  דור זה, בדורנו ועאכו"כ שלפנ"ז, הדורות ובכל הבאים הדורות בכל שפועל עיקרי, ושינוי זו,
שמזה  ב"גולה", עולם, של אלופו האל"ף, את והמשיכו פעלו שבנ"י עי"ז - לגאולה הראשון ודור לגלות

"ג  בציון"29ולה"`נעשה אלקים אל "יראה עד חיל" אל "מחיל הולכים גופא ממש שב"גאולה" ועד ,30.

ועד"ד. לעולם ימלוך "ה' שסיומה וכיון שירה, משבת בבואנו ניתוסף זה הנצחיות 31ובכל שזהו"ע ,
ל"שיר" שבאים עד שירה, אל משירה שהולכים באופן זה הרי ועד"), ד"לעולם הפשוט הפירוש (שזהו

זכר  שלפנ"ז 32לשון בהתוועדות גם העשירי 33(כמדובר שיר כ"ק 31), נשיאינו, ומלכנו יחד, כולנו שנשיר ,
דכאו"א  בה"פשטות" ונתגלה שנתפשט כפי בפשטות, ומהות לעצמות ועד בראשנו, אדמו"ר, מו"ח

המדרש 34מישראל  ובית הכנסת בבית שנמצאים ובפרט כאן, הנמצאים והטף והנשים האנשים גם כולל ,
מתוך  גאולה - גופא ובזה הגאולה, ענין על מורה "יוסף" ששמו הדור, נשיא של טובים מעשים ובית

שלפנ"ז  בהתוועדות בארוכה (כמדובר "יצחק" השני בשמו כמרומז לבב, וטוב ).35שמחה
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תפה.20) ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש
(21) גוט" זיין  וועט גוט "טראכט הפתגם אגרותֿקודש ע"ד ַ

(ראה  טוב יהי' שאכן הבטחה שזוהי ועוד), תקלז. ע' ח"ב הנ"ל
ואילך). 4 ע' חל"ו לקו"ש גם

תו"א 22) שם. ומהרז"ו מת"כ ובפי' ח פ"ה, ב"ר ראה
סע"ג. א, בראשית

כא.23) כא, חוקת פרש"י
אדה"ז 24) לשו"ע השלמה סקט"ז. סקל"א או"ח מג"א ראה

ס"ח. שם
יותר 25) מישראל, כו"כ מתאספים כאשר יותר ניתוסף ובזה

כמ"פ. כמדובר ממנין,
ט.26) יו"ד, בא

א.27) צח, סנהדרין וראה יג. ז, דניאל
הי"ד.28) פ"ח ברכות הל' רמב"ם סע"א. מד, ברכות ראה

ס"י. סר"ח או"ח שו"ע
ובכ"מ.29) ג. לה, בהעלותך לקו"ת ספל"ב. ויק"ר ראה
ח.30) פד, תהלים
יח.31) טו, בשלח
ועוד.32) א. שם, מכילתא ראה
(33176 ע' (לעיל ס"ו שבט וי"ג י"א משיחות קונטרס
ואילך).
סקנ"ה 34) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ. ואילך.
(35.(146 ע' (לעיל סי"א שבט וו' ג' משיחות קונטרס



eigiyכד mdixede devnÎzae devnÎxa ipzg zveawl "zecigi"

קורין  הש"ק ביום שהרי - מתןֿתורה של והשבת מתןֿתורה של בשבוע עתה עומדים לזה ובהמשך
הפרטים  בכל יתרו לרעך"36פרשת אשר "וכל עד הדברות דעשרת מהפרטים החל הכללי 37, להענין ועד ,

תצא" מאתי חדשה ד"תורה יתרו.38והעיקרי בפרשת מדובר שאודותיו בהמתןֿתורה ונכלל שכלול ,

לפניהם" תשים אשר המשפטים "ואלה - משפטים לפרשת באים באצבעו 39ומזה "מראה - "ואלה" :
זה" ואומר חדשה") ה"תורה לפני 40(על לאכול ומוכן הערוך "כשולחן - לפניהם" תשים "אשר ,

לפנימיותם 41האדם" - דייקא ו"לפניהם" ,42.

ב ה. הפסק ללא ממש, ומיד שתיכף רצון, בריאה,ויהי ונשמה בריא גוף ינתיים,

שנשתבחה - המינים משבעת האכילה ע"י בנשמה ובריאות בגוף בריאות שניתוסף לאחרי ובפרט
ישראל  ארץ -בהם

ענני  "עם כאן, הנמצאים ובבנותינו") בבנינו גו' ובזקנינו ("בנערינו והטף והנשים האנשים כל באים
התורה, שלימות עם יחד בשלימותה, שהיא כפי הקדושה לארצנו שמיא",

לפגוע - שאסור כשם הקדושה, מארצנו שעל אפילו החזרת אודות מהדיבור אפילו ליצלן ורחמנא
כמ"פ) (כמדובר תעשה לא ומצות עשה מצות של ענין שזהו ועד התורה, בשלימות -("אנרירן") ָ

הקודש. ובית הקודש להר - גופא ושם הקודש, עיר לירושלים - גופא ושם

בעיני מוחשי  ובאופן ממש , ומיד  תיכף נעשה  זה שכל - העיקר והוא  אכלוועוד שכבר ובפרט בשר,
שיוסיפו ואלה ישראל, ארץ  בהם שנשתבחה  פירות  יוסיפו במוחש בינתיים שהרי ברכה, עליהם תבוא -

תבוא ועי"ז הפירות, במיוחדבברכות שיוסיפו ובפרט האמורים, הענינים מכל והמשכה ברכה עליהם
האמורים,בהענינים  הענינים בכל וההמשכות בהברכות יותר עוד יתוסף שעי"ז צדקה, תיכף של וכאמור,

עין" כהרף  אפילו עיכבן "לא  ממש , ממש .43ומיד  ומיד תיכף אלא ,

לצדקה]. חילופו) (או לתתו כדי דולר, של שטר מהאורחים לכאו"א נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

•
.eigiy mdixede devnÎzae devnÎxa ipzg zveawl "zecigi" .c"qa

מוגה  בלתי

לעיל 1כרגיל  האמורים הענינים שכל ומפורש מובן וגם פשוט הרי - זה להם 2בכגון ויש מכוונים ,
לאח"ז. ושיכנסו עתה, שנכנסו לאלה גם במילואה שייכות

העיקר: והוא ועוד

טוב  כי בו שהוכפל השלישי ביום שלפנ"ז,3בעמדנו שירה שבת לאילנות", השנה ל"ראש בהמשך ,
שנכנסים  לאלה גם שייכות וההמשכות הברכות שכל פשוט וגם מובן הרי - שלאח"ז מתןֿתורה ושבת

בר  ונעשים הקרובים עתה בימים שייעשו או לפנ"ז, הקרובים בימים נעשו שכבר או בתֿמצוה, או ֿמצוה
שלאח"ז,
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יתרו 36) של ענינו שזהו - אוה"ע אצל שנמשך כפי גם כולל
כז). יח, יתרו (פרש"י ביתו בני את לגייר שהלך

ש"37) ולהעיר, - יד. כ, "lkיתרו כללי, ענין הוא "xy`"
כללי, ענין שהוא ובכ"מ) תצוה. ר"פ תו"א (ראה העונג הו"ע

מהקב"ה jrxlו" החל "רע", בשם שנקראים אלה כל את כולל "
ורע  "רעך א) (לא, שבת במסכת רש"י שמביא כפי "רע", שנקרא
מישראל  כאו"א וכן הקב"ה", זה יו"ד) כז, (משלי תעזוב אל אביך
מישראל. כאו"א של "רעך" הוא שאז ישראל, באהבת שחדור כפי

ג.38) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'

משפטים.39) ר"פ
ב.40) טו, בשלח פרש"י ספכ"ג. שמו"ר בסופה. תענית ראה
עה"פ.41) פרש"י
ג.42) עה, משפטים תו"א ראה
ועוד.43) מא. יב, בא ופרש"י מכילתא
ואילך,1) 577 ע' ח"כ לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא

שם. ובהנסמן
שיחיו.2) לאורחים הכללית ביחידות
ו).3) פ"ד, (מב"ר ז א, בראשית פרש"י
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שמקבל  הברכות שכל - גם כולל גדולה, הכי זכות של ענין הוא במצוות, מחוייבים שנעשים זה שהרי
(לא  בתֿמצוה או ברֿמצוה שנעשה כאו"א זאת מקבל ולהבא מכאן הנה ישראל, וכלל מישראל כאו"א

ועושה" המצווה ש"גדול ובאופן עצמו, בזכות גם) אלא כו', אותו שחינכו זה מצד  כמ"פ).4רק (כמדובר

לכל  "ראש" מעין גם הוא בתֿמצוה או ברֿמצוה שהרי - לאילנות השנה לראש מיוחדת ושייכות
עוז. וביתר שאת ביתר לעיל האמורים הענינים כל שייכים ולכן ובתֿמצוה, ברֿמצוה שלאחרי השנים

של  באופן העבודה עניני לכל בנוגע ועושה" "מצווה שנעשים לכך שנוסף - העיקרי הענין גם וכולל
כהלכתם" ומוספים כסדרם המשיח"5"תמידים לימות "להביא ועושה" "מצווה להיות עליהם ע"י 6, ,

לבב, וטוב השמחה ובכל המרץ בכל הכחות, בכל בזה ההתעסקות

פני  לקבל - אותם וחינכו שגידלו אלה ובפרט ביתם, בני עם ישראל, כלל עם - יחד כולם ולילך
הקודש  ובהר הקודש, עיר לירושלים - ושם הקדושה, לארצנו - צדקנו משיח עם וביחד צדקנו, משיח

הקדשים, ובקודש

כולו" העולם כל הושתת ד"ממנו הענין ישנו בתורה 7ששם החיוב כללות שהוא הענין גם כולל ,
גדפין  שני גם בו ויש המצוות,8ומצוותי', קיום על התורה מן (והנתינתֿכח) החיוב קבלת ובדוגמת ע"ד -

לעילא  פרחי ידם שעל גדפין שני עם יחד תעשה, לא מצוות הן עשה מצוות בגופים,9הן נשמות ,

בציון" אלקים אל "יראה עד חיל" אל "מחיל בפשטות פרחי - ומיד הקדושה,10ותיכף לארצנו ,
ממש. ומיד תיכף הקדשים, ובקודש הקודש, עיר לירושלים

יזרזו  ועי"ז הצדקה, בנתינת במיוחד ובתֿמצוה הברֿמצוה חתני כל יוסיפו מסתמא אמר:) (ואח"כ
והשלימה. האמיתית הגאולה את - ובמיוחד האמורים, הענינים כל את

לתתו  כדי דולר, של שטר שיחיו והוריהם מצוה ובת הבר מחתני לכאו"א נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
לצדקה]. חילופו) (או

•
.eigiy zelke mipzg zveawl "zecigi" .c"qa

מוגה  בלתי

לעיל 1בהוספה  האמורות הברכות כל חיים 2על שמתחילים דכיון וכלה, לחתן במיוחד השייכות ,
(כמדובר  מחודש ובאופן ביותר נעלה באופן בתחתונים ית' לו דירה שנעשה חדש, בית בבנין חדשים

האמורות,3כמ"פ  הברכות כל בפשטות שייכים שאליהם מובן הרי ,(

ישמע  כו' "מהרה הנישואין: בברכת כמ"ש - וכלה לחתן המיוחדות הברכות גם בהברכות ניתוסף
. ירושלים ובחוצות יהודה כלה"בערי וקול חתן קול קולות 4. החמש עם הקשורים קולות" "חמש ומונה ,

.5דמתןֿתורה 

בפנימיות, ובהחתונה בפשטות בהחתונה לחתונה, בהכנות ובברכה בהצלחה יותר עוד מוסיף זה וכל
ועד  ובמצוותי', בתורה עוסקים ובנות בנים טובות, ושנים ימים לאריכות החתונה לאחרי ובההמשך

כמ"פ). (כמדובר בנים ובני הבנים של להחתונה
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וש"נ.4) א. לא, קידושין
המוספין 5) תפלת נוסח
(במשנה).6) סע "ב יב, ברכות - חז"ל  ל '
ב.7) נד, יומא ראה
(המו"ל).8) הכרובים ושני להארון הכוונה כנראה
פ"מ.9) פל"ט. תניא ראה

ח.10) פד, תהלים

ואילך,1) 575 ע' ח"כ לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
שם. ובהנסמן

שיחיו.2) לאורחים הכללית ביחידות
ואילך.3) 210 ע' חי"ט לקו"ש גם ראה
יו"דֿיא.4) לג, ירמי' ע"פ
ב.5) ו, ברכות



כו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc - zekxa(ipy meil)

òîLî ÷étàcepivn oky ,xar oeyla ,`ived xaky dzernyn ± §©¦©§©
áéúëcseqa l`xyi ipal epiax dyn ixaca ,weqta aezky - ¦§¦

xacna eidy dpy mirax`(eh g mixac),øevî íéî Eì àéöBnä'©¦§©¦¦
,'Léîlçäid lka rlqd on min l`xyi ipal `ived 'dyeidy min ©©¨¦

on min mdl `ived xaky xg`l mixacd z` xn` dyne ,xacna
okle ,xar oeyla dzernyn '`ivend' oeyly gken ok m` ,rlqd

.da jxal die`x `id,øáñ äéîçð éaøåoeyldy÷étîc 'àéöBnä' §©¦§¤§¨¨©©¦§©¦
òîLîoky ,xar oeyla `le ,cizr oeyla ,`iveiy dzernyn ± ©§©
epivnøîàpLl`xyi ipal xn`iy dyn l` 'd ixaca ,weqta ¤¤¡©

mixvna md cera(f e zeny)mkidl` 'd ip`' ,úçzî íëúà àéöBnä £¦¡Ÿ¥¤©¦¤§¤¦©©
,'íéøöî úBìáñ`iveiy jk lre ,e`vi `l oiicr dry dze`ae ¦§¦§©¦

`id ef oeyly gken ok m` ,'`ivend' oeyl xn` cizra mze`
.da jxal die`xd oeyl dpi` okle ,xar oeyl `le cizr oeyl

epnny weqtd z` mzhiyl minkg ex`ai cvik zx`an `xnbd
:dingp iax gikedïðaøådingp iax lr miwlegd minkge ± §©¨¨

y exn`i ,xar oeyl `id '`ivend' oeyly mixaeqeàeääweqtd ± ©
c ,`ed eyexit ,'mixvn zelaq zgzn mkz` `ivend'øîà÷ éëä̈¦¨¨©

éøa àLãe÷ eäììàøNéì àeä C`ed jexa yecwd mdl xn` jky ± §§¨§¦§¦§¨¥
,l`xyi ipaleëì àð÷étî ãk,mixvnn mkz` `ive` xy`k ± ©©¦§¨§

ïBëúé úé÷étàc àeä àðàc eúéòãéc éëéä ék àúlî eëì àðãéáò̈¦§¨§¦§¨¦¥¦§¨§¦©£¨§©¥¦¨§

íéøönîiz`vedy `ed ip`y erczy ick ,xac mkl dyr` ± ¦¦§©¦
,mixvnn mkz`áéúëc,weqtd y`xa aezky itk ±ék ízòãéå' ¦§¦¦©§¤¦

àéöBnä íëéäìà 'ä éðà,xnelk ,'mixvn zFlaq zgYn mkz` £¦¡Ÿ¥¤©¦¤§¤¦©©¦§¦§¨¦
`ed ip`y ercz dry dze`a ,diehp rexfa mkz` l`b`y xg`l

ip`e ,mkidl` 'doeike .mixvn zelaqn mkz` iz`vedy `ed
xne` `ed ,e`viy xg`l erciy dricid lr xacn weqtdy

.mixvnn mze` `ived 'dy ,xar oeyla
ewlgpy dkxad oeyl ly df oipra ,didy dyrn d`ian `xnbd

:`ziixaa mi`pzd eaàøéæ éaøì ïðaø déì ïéçazLîeid migayn - ¦§©§¦¥©¨¨§©¦¥¨
`xif iax iptl minkgdøa [úà][ly epa-],ãéáæ áø`edydeçà ¤©©§¦£©

[eig`-],ãéáæ áø øa ïBòîL áøceilr mixne` eideíãàc[mc`y-] §©¦§©©§¦§¨¨
íäì øîà .àeä úBëøáa é÷áe ,àeä ìBãb,minkgl `xif iaxàáiLëì ¨¨¦¦§¨¨©¨¤¦§¤¨Ÿ

df mkgdéaâì òìwéà àãç àðîæ .éãéì eäeàéáä íëãéìzg` mrt ± §¤§¤£¦§¨¦¦§¨£¨¦§©§©¥
,`xif iax iptl mkgd oncfpàzôéø déì e÷étàmkgl el e`ived ± ©¦¥¦§¨

,lek`l ztçútdkxaa,'àéöBî' øîàådingp iax ixack ¨©§¨©¦
e dnz ezkxa z` `xif iax rny xy`k .`ziixaa,øîàikeàeä äæ ¨©¤

àîìLa ,àeä úBëøáa é÷áe àeä ìBãb íãàc åéìò íéøîBàLoaen ± ¤§¦¨¨§¨¨¨¨¦¦§¨¦§¨¨
,jk eilr mixne`y xacdøîà éàezkxaa xne` did eli` ± ¦¨©

'àéöBnä',`ziixaa minkg ixack ©¦
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המשך ציאור למס' צרכות ליום שני עמ' א

eigiy zelke mipzg zveawl "zecigi"

הענין  אמיתית שזהו ההוה, רגע שלאחרי ברגע - "מהרה" ממש, ומיד שתיכף העיקר, והוא ועוד
ובחוצות  יהודה בערי "ישמע - ברגע אפילו הפסיק לא ומיד, תיכף אלא כלל, הפסק ללא ד"מהרה",

. ובבית ירושלים הקודש, עיר בירושלים  הקדושה, בארצנו קולות", ה"חמש כל כלה", וקול חתן קול .
והמשולש. השלישי המקדש

לעיל  (כמוזכר שירה משבת חדש"2ובבואנו שיר לפניו ש"נאמר ומיד תיכף זוכים - את 6) ולקבל ,
תצא" (ש)מאתי חדשה כל 7ה"תורה נעשים ועי"ז וכלה, החתן ע"י חדש בית בנין עם קשור זה שכל ,

תיכף  - ועיקר ועוד חדש, באופן והשלימה האמיתית וגאולה חדש" מ"שיר החל חדש, באופן הענינים
ממש. ומיד

כמנהג  להחתונה, בקשר הצדקה בנתינת יוסיפו שבודאי הצדקה, במעשה ההוספה ע"י - בזה והזירוז
אליהם,8ישראל  השייכים וכל הקרובים, כל המחותנים, הוריהם, והכלה, מהחתן החל ,

כולם  חשובים ישראל אהבת מצד שהרי - והכלה להחתן ישראל בני וכל מישראל כאו"א שייך ובאמת
אחד" בלב אחד "כאיש ,9כאחד,

הקדשים, בקודש - ועד אחת, ובעיר אחת בארץ אחד מהוי' אחת תורה ממש ומיד תיכף מקבלים ועי"ז

ממש. ומיד ותיכף ממש, ומיד תיכף  - ועיקר ועוד

לצדקה]. חילופו) (או לתתו כדי דולר, של שטר והכלות מהחתנים לכאו"א נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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שם.6) ובתוס' (במשנה) ב קטז, פסחים
ג.7) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
ו'8) סעיף ס"ו העזר שלחן ח. אות חו"כ ענף תלפיות מדרש

סק"ה.
שם.9) מכילתא וראה ב. יט, יתרו פרש"י



כז

.c"qa.a"pyz'd (hay b"i) glya t"ye (hay 'e) `a t"y zegiyn
זה - בדורנו תחיינה ישראל ובנות נשי מעלת -ע"ד

(ובפרט .‚ השבוע פרשת עם גם זה לקשר ויש
כל  קורין שבו הש"ק ביום היתה שההסתלקות

בא  פרשת - כולה) :40הפרשה

בזהר  איתא פרעה" אל "בא "דעייל 41בפירוש
ודוגמתו  כו'", אדרין בתר אדרין (למשה) קב"ה לי'
(למשה) קב"ה לי' "דעייל דקדושה, לפרעה בנוגע
ד"אתפריעו  נעלית הכי להדרגא אדרין" בתר אדרין

נהורין" כל מיני' .42ואתגליין

של  להסתלקות והשייכות הקשר מרומז ובזה
שבדור  רבינו משה הדור , לדרגא 43נשיא עלייתו -

נהורין" כל מיני' ואתגליין ד"אתפריעו נעלית הכי
ההסתלקות  .44בעת

מיני' ואתגליין ש"אתפריעו - ועיקר lkועוד
oixedp דכללות הסךֿהכל הוא פרעה") אל ("בא "

דין בעלמא חיותו בחיים mlerdהעבודה z` xi`dl
" התומ"צ, בעניני העבודה ותורה xpע"י מצוה

xe`"45.

השייכות מודגשת זה בענין l`xyiוגם iypl-
ישראל  לנשי שניתנו העיקריות המצוות אחת שהרי

מצות (ותורה xpהיא מצוה "נר ויו"ט, שבת
ielbaeגם46אור)" lreta כל שכוללת כללית מצוה ,

כידוע  אברין g"nxש 47המצוות, (רמ"ח מ"ע

עם דאהבה a'דמלכא) הכלליים הקוין (ב' ידים
בשלימות 48ויראה  המצוות קיום נעשה ידם )49שעל

" ".xpבגימטריא

בכניסת  היא שבת נר הדלקת שמצות ולהעיר,
היא  השבת וקבלת שכניסת מזה, ויתירה השבת,

דהבעל) ערבית תפלת (לפני שבת נר הדלקת 50ע"י

בכל  העבודה דכללות הסךֿהכל מודגש שבזה -
ותורה  מצוה ב"נר העולם את להאיר השבוע ימי

אור".

דורנו  נשיא של עבודתו לכללות בנוגע ועד"ז
העבודה מצוה i"qpkc(כללות "נר בעניני בדורנו)

(א) הוא ושלימות) (גמר שהסךֿהכל - אור" ותורה
w"yd meia51הדלקת ע"י שכניסתו ,xp(ב) שבת,

ואתגליין  "דאתפריעו פרעה, אל בא פרשת ובשבת
oixedpמיני' lk."

ההכנה שזוהי - ועיקר zenilydועוד zilkzl
רצונך" ("כמצות אור" ותורה מצוה באופן 52ד"נר (

כפי  - נהורין" כל מיני' ואתגליין "דאתפריעו
eal`שיתגלה cizrlליום" ומנוחה , שבת  שכולו

העולמים" .53לחיי 

ישראל .„ נשי של שמעלתן להוסיף, ויש
בכמה  כהקביעות - בשלח בפרשת גם מודגשת

בשלח  דפרשת בשבוע חל ההילולא שיום :54שנים

"אז  - הים שירת אודות מסופר בשלח בפרשת
ישראל ובני משה "ותקח 55וגו'"ישיר ולאח"ז ,56

הנביאה  כל מרים ותצאן בידה התף את אהרן אחות
מרים  להם ותען ובמחולות בתופים אחרי' הנשים
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(40- מצרים דיציאת הפרשה היא בא שפרשת לכך נוסף
ישראל  נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשים ש"בשכר

ס"א). (כנ"ל ממצרים"
א.41) לד, ח"ב
שבט 42) ג' משיחות קונטרס בארוכה וראה א. רי, זח"א

ואילך). 136 ע' (לעיל זו שנה בא וש"פ
ז.43) פנ"ו, ב"ר תס"ט. תקו"ז ראה
שהרי,44) ח"ו, סילוק אינו ההסתלקות שענין ולהעיר,

דאתפטר העולם `gkzy"צדיקיא בזה (גם עלמין בכולהו
ideiganהמעשה) xizi סז"ך אגה"ק תניא ב. עא, (זח"ג "

כל  אם, כי יקרא וביאורה), "אסתלק ב) קכח, זח"ב (ראה הזהר שון
בחי' "שהוא ההילולא), במאמר (כמובא עלמין" בכולהו דקוב"ה

. הסוכ"ע אור עיי"ש).גילוי ויקהל, ס"פ (תו"א רוממות" בבחי' .
כג.45) ו, משלי
דאיהי 46) נר דא נר, מאי מצוה, "נר א: קסו, זח"ב ראה

ב: כג, משבת ולהעיר דשבת". נר ואיהי בי' זכיין דנשין מצוה
מצוה  נר כי "דכתיב חכמים", תלמידי בנים לי' הווין בנר "הרגיל

. דשבת מצוה נר ע"י אור, שם).ותורה (פרש"י דתורה" אור בא .
ד.47) מד, שלח ג. לג , בהעלותך לקו"ת וראה ב. שם, זח"ב
ובכ"מ.

מרמ"ח 48) פרטיות מצוות ב' הם ויראה שאהבה לכך נוסף
מ"ע.

תניא 49) ב). (כה, ת"י (תקו"ז לעילא" "פרחא ידם שעל
ובכ"מ). פ"מ.

וש"נ.50) ס"ז. סרס"ג או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ואילך).51) סע"א ל, (שבת בשבת מת שדוד להעיר,
ואילך.52) פי"ז תרל"ז וככה המשך ויחי. ר"פ תו"ח ראה

ועוד.
בסופה.53) תמיד
שבט 54) לי"ג ניתן ההילולא דהמשך השני שהמאמר ולהעיר

בשלח. בפרשת שחל
א.55) טו,
כֿכא.56) שם,

eigiy zelke mipzg zveawl "zecigi"

הענין  אמיתית שזהו ההוה, רגע שלאחרי ברגע - "מהרה" ממש, ומיד שתיכף העיקר, והוא ועוד
ובחוצות  יהודה בערי "ישמע - ברגע אפילו הפסיק לא ומיד, תיכף אלא כלל, הפסק ללא ד"מהרה",

. ובבית ירושלים הקודש, עיר בירושלים  הקדושה, בארצנו קולות", ה"חמש כל כלה", וקול חתן קול .
והמשולש. השלישי המקדש

לעיל  (כמוזכר שירה משבת חדש"2ובבואנו שיר לפניו ש"נאמר ומיד תיכף זוכים - את 6) ולקבל ,
תצא" (ש)מאתי חדשה כל 7ה"תורה נעשים ועי"ז וכלה, החתן ע"י חדש בית בנין עם קשור זה שכל ,

תיכף  - ועיקר ועוד חדש, באופן והשלימה האמיתית וגאולה חדש" מ"שיר החל חדש, באופן הענינים
ממש. ומיד

כמנהג  להחתונה, בקשר הצדקה בנתינת יוסיפו שבודאי הצדקה, במעשה ההוספה ע"י - בזה והזירוז
אליהם,8ישראל  השייכים וכל הקרובים, כל המחותנים, הוריהם, והכלה, מהחתן החל ,

כולם  חשובים ישראל אהבת מצד שהרי - והכלה להחתן ישראל בני וכל מישראל כאו"א שייך ובאמת
אחד" בלב אחד "כאיש ,9כאחד,

הקדשים, בקודש - ועד אחת, ובעיר אחת בארץ אחד מהוי' אחת תורה ממש ומיד תיכף מקבלים ועי"ז

ממש. ומיד ותיכף ממש, ומיד תיכף  - ועיקר ועוד

לצדקה]. חילופו) (או לתתו כדי דולר, של שטר והכלות מהחתנים לכאו"א נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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שם.6) ובתוס' (במשנה) ב קטז, פסחים
ג.7) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
ו'8) סעיף ס"ו העזר שלחן ח. אות חו"כ ענף תלפיות מדרש

סק"ה.
שם.9) מכילתא וראה ב. יט, יתרו פרש"י



a"pyz'dכח (hay b"i) glya t"ye (hay 'e) `a t"y zegiyn

וגו'" לה' על 57שירו הנשים מעלת מודגשת שבזה ,
מתוך היתה שלהן שהשירה dxiziהאנשים, dgny,

ש"מובטחות  כך, כדי ועד ובמחולות", "בתופים
נסים  להם עושה שהקב"ה שבדור צדקניות היו

ממצרים" תופים .58והוציאו

(מרים) הנשים ששירת הדבר  טעם ובביאור
לומר  יש - יותר גדולה בשמחה :59היתה

במדרש  שם60איתא על ",xexindש"מרים
ד" באופן השעבוד קושי חייהם exxnieשעיקר את

בפרך" פ"ו 61גו' (במשך מרים משנולדה 62הי'

(ועי"ז) ולאח"ז משה), לידת לפני שנים חמש שנה,
הקב"ה mixn"העמיד ef l`eb"63.

הביאו  לומר זו ויש "גואל המדרש בדברי ר
הם  וגאולה מירור (דלכאורה המירור" שם על מרים
שמרים  עי"ז היתה שהגאולה - הפכיים) ענינים

הגלות. מרירות את ביותר וכאבה הרגישה

חז"ל  דרשת מרים 64ובהקדם "ותקח הפסוק על
אחות  ולא אהרן "אחות גו'", אהרן אחות הנביאה

. אהרן משה אחות כשהיא מתנבאה שהיתה .
שתלד  אמי עתידה ואומרת משה) נולד לא (ועדיין

. ישראל את שיושיע ליאור בן שהשליכוהו וכיון .
היכן  בתי לה אמר ראשה על וטפחה אבי' עמד

דכתיב  היינו מרחוק 65נבואתך, אחותו ותתצב
בסוף  יהא מה לדעת לו), יעשה (מה לדעה

על היתה מרים של שנבואתה - dle`bdנבואתה"
היתה ומאז ישראל"), את oeilka("יושיע dtvn

mipir. מרחוק גו' ("ותתצב נבואתה תתקיים .מתי
שנתמשך  וככל נבואתה"), בסוף יהא מה לדעת

כך dxnxnzdהגלות כדי ועד הגלות, אריכות על
על  שמורה בשמה מודגשת הגלות על שהמרירות

המירור"). שם על ("מרים מהותה

שם  על ("מרים הגלות על המרירות וע"י
גו' ("ותתצב להגאולה והתשוקה והצפי' המירור")
להגאולה  ישראל זכו לו") יעשה מה לדעה
נתקיימה  שאז מרים"), זו גואל הקב"ה ("העמיד

מרים. של נבואתה

גם מודגש זה שענין -lgxa66[ולהוסיף,
"יצאת  ישראל, מארץ גלו בנ"י על 67שכאשר רחל

שנאמר 68קברה  רחמים, עליהם ומבקשת 69ובוכה

מאנה  בני' על מבכה (רחל גו' נשמע ברמה קול
לפעולתך  שכר יש משיבה והקב"ה גו'), להנחם

לגבולם" בנים ושבו וגו' ה' ].70נאום

ערך zexixndולפי lceb על ("מרים הגלות על
היתה המירור") dgnydשם lceb הגאולה על
אגרא" צערא את71("לפום גו' מרים "ותקח - (szd

אחרי' הנשים כל ותצאן גו' mitezaבידה
zelegnae."

הגאולה  על מרים של שנבואתה יומתק ועפ"ז
"ותקח - הים בשירת בכתוב d`iapdנאמרה mixn

oxd` zeg` הנשים כל ותצאן גו' בידה התף את
ישראל  כש"וירא כי, - ובמחולות" בתופים אחרי'

ע  מת מצרים מצרים את אימת ובטלה הים" שפת ל
גאולת 72מעליהם  על מרים של נבואתה נתקיימה ,

על zenilyaישראל השמחה גם היתה ובמילא ,
ובמחולות". "בתופים בשלימות, הגאולה
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אחר 57) ישראל אלו שרים "קדמו ז: פכ"ג, משמו"ר להעיר
קלסו  שהן הנשים אלו תופפות עלמות בתוך המלאכים אלו נוגנים
הנשים  ששירת היינו, הנביאה", מרים ותקח כדכתיב באמצע
האנשים  לשירת הקשיבו והמלאכים המלאכים*, שירת לפני היתה

גו'". לקולך מקשיבים "חברים ע"ד - והנשים
עה"פ.58) פרש"י
ואילך.59) 139 ע' ח"א לקו"ש גם ראה
יא.60) פ"ב, שהש"ר רפכ"ו. שמו"ר
יד.61) א, שמות
(אוה"ת 62) פנים ההסתר נמשך שממנו אלקים שם כמנין

ועוד). ח. ס"ע שמות
בתים",63) להם "ויעש ומרים** ביוכבד ממ"ש ולהעיר

" ובפרש"י), כא (שם, ממרים" ומלכות מיוכבד ולוי' cec"כהונה
העתידה  הגאולה שגם ונמצא, יז), פ"א, (שמו"ר ממרים" בא

מרים. ע"י היא דוד, מזרע צדקנו, משיח ע"י לבוא
יא,64) וש"נ.מגילה א.
ד.65) ב, שמות

(*.dfa zerc 'a - hvyz fnx mildz y"liae
(**. mipyeya mirexd" :(a) d ,c"t x"ydy d`xod od cakeie mixn .

."mipyeyk jx maly l`xyi z` zerex eide l`xyi ly odizeig

פמ"ה.66) (תניא רחל ע"ש נקראת ישראל שכנסת ולהעיר
ובכ"מ).
(67236 ע' ח"ל לקו"ש בארוכה וראה ז. מח, ויחי פרש"י
ואילך.
יעקב 68) עם להקבר שלא נפשה שמסרה - מזה ויתירה

כדי  לחם", בית היא אפרת "בדרך אלא והאמהות), האבות (ושאר
דרך  עוברים והיו נבוזראדן אותם כשיגלה לבני' לעזרה "שתהא

רחמים". עליהם ומבקשת ובוכה קברה על רחל יצאת שם,
ואילך.69) יד לא, ירמי'
שבמרכבה 70) הרביעי רגל - דוד ע"י היא שהגאולה ולהעיר,

פד. א, (מאו"א רחל של ענינה גם שזהו ועוד), ב. רמח, (זח"א
ועוד).

מכ"א.71) פ"ה אבות
וש"נ.72) .270 ע' ח"ז לקו"ש ראה



כט a"pyz'd (hay b"i) glya t"ye (hay 'e) `a t"y zegiyn

("בתופים .‰ מרים בשירת הנשים ומעלת
(סיום  בהפטרה יותר עוד מודגשת ובמחולות")

"ותשר  - :73dxeac"74הפרשה)

שירת קורין עצמה שבפרשה האנשים אע"פ
הנשים  שירת  וגם ובנ"י) ישראל ),(משה  ונשי (מרים

מפטירין לא של מ"מ, (כבשביעי אנשים בשירת
דוד  בשירת שמפטירין בשירת75פסח אלא נשים ),

לזה  ומהטעמים  דבורה). ששירת 76(שירת  כיון -
משירת  יותר נעלה באופן היתה (מרים) הנשים

(כנ"ל). ובמחולות" "בתופים האנשים,

הגלות  ענין עם קשורה שההפטרה הידוע וע"פ
וקראו  בתורה יקראו שלא ישראל על שמד (ש"גזרו

הפרשה" מענין שהדגשת 77בנביאים לומר, יש - (
עיקרה  דבורה") ("ותשר בהפטרה הנשים מעלת

zelbdבנוגע onfl78 נשי של עבודתן מעלת היינו, ,
ובדוגמת (ע"ד הצדקניות בזמן ישראל דבורה)

ובזכותן  שבשכרן אל הגלות , הגלות מן יוצאים
.79הגאולה 

Â.שבהתחלת - יותר 80ההפטרה ובפרטיות

העיקריים  הענינים ישראל מרומזים  נשי שבעבודת
הגאולה: באה שבזכותן

אשת נביאה אשה "ודבורה ,81לפידות"א)

שהיתה 82"מאי לפידות  פתילות אשת  עושה
בה"מקדש"83למקדש" ודוגמתו שילה"). ("משכן

נשי  של פעולתן - מישראל כאו"א של שבביתו
שבת ובנות  נר בהדלקת xi`dl85(ויו"ט)84ישראל

והעולם  כולה הסביבה את ידו ועל כולו, הבית את
דבורה  שעשתה למקדש הפתילות בדוגמת כולו,
אורה  "ממנו כולו, והעולם המקדש את שהאירו

לעולם" .86יוצאה

דבורה" תומר תחת יושבת "והיא "מאי 87ב) ,82

. תומר תחת יחוד"שנא משום גבוה 88. ("שהוא
למטה  ענפים לו (אין צל לו יכול 89ואין אדם ואין (

מעלת - בבית") כמו עמה שם zeripvdלהתייחד
מלך בת כבודה גם dnipt"90("כל וכמודגש ,(

"מנשים דבורה: "מאן 91תבורך"lde`aבשירת ,
ולאה" רחל רבקה שרה שבאוהל שזהו 92נשים ,
ישראל. בית כל קיום נשען שעליו היסוד

"ותשקוט  ההפטרה סיום גם לבאר יש ועפ"ז
שנה" ארבעים מדברי 93הארץ זה ש"אין אע"פ ,

אלא הספר"דבורה כותב מרומז94מדברי  שבזה -
הצדקניות  ישראל נשי של הנהגתן של שע "י בדרכה
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א.73) ה, שופטים
שדבורה 74) "לפי אבינועם", בן "וברק גם מוסיף ולאח"ז

עה"פ). הרד"ק (פי' המעשה" עיקר
א.75) לא, מגילה
הכל 76) הענין): (בסיום ושם א. תשא, ח"ד לקו"ד ראה

העפר. מן הי' הכל האשה, בזכות
רפד.77) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע
בישראל"78) פרזונו "צדקת נאמר דבורה שבשירת ולהעיר

(פסחים  חז"ל כדרשת הגלות, ענין כללות על שרומז יא), (שם,
" ב) הקב"הdwcvפז, oxfityעשה l`xyia ועוד האומות". לבין

ד" באופן הגאולה לשלימות באים שעי"ז - (פרזונו)zefxtועיקר
ואילך). תרע ע' בשלח אוה"ת וראה ח. ב, (זכרי' ירושלים" תשב

תוכן 79) - המלחמה נצחון על היא דבורה ששירת להעיר
פרזונו  ("צדקת הגלות משך זמן כל ועבודתינו מעשינו כללות

שלימות gvplבישראל") נעשה שעי"ז כו'*, וההסתרים ההעלמות
זו  "והנצח שזהו"ע בהגאולה, שמתגלה למעלה, והשמחה התענוג
ענין  מביאור ולהעיר - שם). באוה"ת בארוכה (נתבאר ירושלים"

ואילך). (פי"א ההילולא בהמשך הנצח
(ספר 80) גו'" נביאה אשה מ"ודבורה שמתחילים כמנהגנו

.(32 ס"ע המנהגיםֿחב"ד
ד.81) ד, שם

(*c ltkdn xirdle"ikp`"zlrn cvn - dxeac zxiyadaeyzd
dq y"y iyexc z"ewl d`x),jli`e a.enyz 'r ('a jxk) j"p z"de`

(jli`e.

נבואת 82) ע"ד הסוגיא (בהמשך ובפרש"י א יד, מגילה
מרים).
את 83) שופטת שהיתה התורה ולאור לנבואה זכתה "ובזה

הבאה. הערה וראה שם). מהרש"א (חדא"ג ישראל"
הערה 84) (כנ"ל דתורה" ל"אור זוכים ידו שעל מצוה" "נר

הקודמת). (כבהערה התורה" "לאור זכתה שדבורה ע"ד - (46
בשם85) (מצו"ד ומרומז אש" "כלפיד - לפידות" "אשת
עה"פ).
ועוד.86) סה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי
ה.87) שם,
ישראל 88) אף אחד לב אלא לו אין זה תמר מה "ד"א ושם:

שבשמים"**. לאביהן אחד לב אלא להם הי' לא הדור שבאותו
מלמטה  ביושר הולך גזעו של אחד "לב מהרש"א: ובחדא"ג

והן לב, להם יש הענפים דגם אילנות שאר משא"כ נוטים למעלה,
הראשון  הפירוש עם הקשר מודגש שבזה די"ל - ולכאן" לכאן

מלמטה". ענפים לו אין ש"התומר
הקודמת.89) הערה וראה שם. מהרש"א חדא"ג
יד.90) מה, תהלים
כד.91) ה, שם
בה 92) שנאמר "שרה עה"פ: ובפרש"י - וש"נ. ב. כג, נזיר

ולאה  רחל האהלה, יצחק ויביאה בה שנאמר רבקה באוהל, הנה
וגו'". לאה מאוהל ויצא בהן שנאמר

לא.93) שם,
עה"פ.94) פרש"י

(**l zekiiydn xirdle"dpyey"-"ef dpyey dn..oeekn dal
dlrnl,l`xyi jk..minyay mdia` itlk oeekn mal"x"ydy)

(34 dxrday.



a"pyz'dל (hay b"i) glya t"ye (hay 'e) `a t"y zegiyn

הארץ", ד"ותשקוט ומצב למעמד זוכים דבורה,
בהכניסה  הארץ" ד"ותשקוט השלימות לתכלית ועד

ישראל  אומות 95לארץ עשר (ארץ )96בשלימותה
"ארבעים  עם הקשורה והשלימה האמיתית בגאולה

ד"ל  סתומה מ"ם ולשלום 97רבה mשנה", המשרה
קץ" .98אין

Ê. ונתינתֿכח והוראה לימוד יש ובכהנ"ל
זה: בדורנו ישראל ובנות נשי של בעבודתן

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק של ההילולא גם יום (כולל
יום  גם שהוא ולאחריו), לפניו הסמוכים הימים
יום  גם אליו ובסמיכות זקנתו, אמו של ההילולא
להוספה  ביותר מסוגל זמן הוא אמו, של ההילולא

של העבודה עניני בכל עוז וביתר שאת iypביתר
l`xyiהרבניות של ברוחן תהי' שהנהגתן ,

בעלות הנשיאים) של (נשותיהם הצדקניות
של היאצ"ט  החיים המשך גם נעשה שעי"ז , ָ

"מה  הצדקניות, הן 99הרבניות אף בחיים זרען
נשים 100בחיים" של שבזכותן שכיון ועיקר, ועוד ,

האמיתית הגאולה באה שבדורנו צדקניות
ובעיקר) (גם בחיים" "הן אזי eheytkוהשלימה,

ynn'לתחי קמים וצדקניות שצדיקים ובפרט ,101

ורננו  מיד 102("הקיצו עפר") .103שוכני

- ר"ת ה'תשנ"ב, - זו בשנה יתירה ובהדגשה
שנת  תהי' הי' - ויותר יותר ומתפרסם ההולך

בכל, lkנפלאות lkn lka מעלת מודגשת שבה -
ש"הטעימן  כל") מכל "בכל בהם (שנאמר האבות

הבא" העולם מעין ובמיוחד 104הקב"ה כולל ,
מעלת אליך 105("כל zedn`dבהדגשת תאמר אשר

בקולה" שמע השלימות 106שרה ודוגמת מעין ,(
חיל  "אשת גבר", תסובב ש"נקבה לבוא דלעתיד

בעלה" .107עטרת

(תש  הנ"ב ששנת במיוחד a"pולהוסיף, קשורה (
" ג"ן obעם בגימטריא הכולל עם (נ"ב "108- (

ל  בגאולה 109י"pb"באתי היא בזה שהשלימות ,
הגילוי יהי' שאז והשלימה שכינה האמיתית דעיקר

)dxic. בתחתונים ית ') לו

Á. לענין בנוגע ועיקרית מיוחדת והוראה
dxiyd:דבורה ושירת מרים בשירת כמודגש -

" מצרים שביציאת zeipwcvכשם eid zeghaen
xecay תופים והוציאו נסים להם עושה שהקב"ה

האחרון, זה מגלות בהגאולה גם כך ממצרים",
מובטחות  להיות צריכות הצדקניות ישראל שנשי

od zeghaen i`ceae באה ממש ומיד שתיכף
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בהכניסה 95) גם מודגשת ישראל נשי של שמעלתן להעיר
סד). כו, פינחס (פרש"י הארץ" את מחבבות היו "שהן - לארץ

- לאילן השנה ראש בשבט, עשר לחמשה מהשייכות ולהעיר
פירות  דאכילת בהמנהג ישראל ארץ של חביבותה מודגשת שבו
ותאנה  וגפן ושעורה חטה "ארץ ישראל, ארץ בהם שנשתבחה

(תמרים)". ודבש* שמן זית ארץ ורמון
ובפרש"י.96) יט טו, לך לך ראה
אותיות 97) מערכת חב"ד הערכים ספר וראה ו. ט, ישעי'

ואילך. רב ס"ע (ב) מ"ם אות .p"yeהתורה
"וישלח 98) ח) ו, (שם הכתובים בהמשך מ"ש יומתק ועפ"ז

אלק  ה' אמר כה להם ויאמר ישראל בני אל נביא איש ישראל ה' י
. פינחס הי' הנביא "שזה וגו'", ממצרים אתכם העליתי הוא אנכי .

. .אליהו הגאולה בימי יביאהו שהש"י לכם . שולח אנכי הנה .
לא). ה, שם הרלב"ג (פי' וגו'" הנביא אלי' את

ב.99) ה, תענית ע"פ
רח"ל,100) מישראל**, אשה בפטירת "זרעהועד"ז שכאשר 

אמיתיים בחיים שממשיכים על בחיים ", שנתחנכו כפי דתומ"צ
וחסד  צדקה בעניני הנוספות הפעולות ע"י ובמיוחד כולל ידה,

" אזי נשמתה, לעילוי miigaשעושים `id שעי"ז ועיקר, ועוד ,"
בחיים" ש"היא תיכף ופועלים ומזרזים ynnממהרים eheytk,

(כבפנים). המתים בתחיית

(*ly oli` `ed "xnez"y - "dxeac xnez"l zekiiydn xirdle
oi`y s`) yacl zkiiy "dxeac" mby ,siqedle .(mixnz yac) mixnz

.(mixeac yac `l` ,mixnz yac df
(**l"end zxrdlfix zipaxd ziieeld dzid `a 't w"yre meia :

x"enc` w"k - h"glcai - mieelnd y`xae) wipheb d"r (dpyey)
lirl xkfenda fnxd mb ile`e) mixacd zpeeky ,d`xpke .(`"hily

.df rxe`nl dzid (dpyey c"r

לתחיית 101) "מניין - בשלח לפרשת מהשייכות להעיר
. ישיר אז שנאמר התורה, מן ישיר",המתים אלא נאמר לא שר .

הבאה. הערה וראה ובפרש"י). ב צא, (סנהדרין לעתיד" "משמע
(102- המתים. בתחיית הגאולה שלימות על (שירה) רינה

על  (גם) שקאי לעתיד", "משמע ישיר", ב"אז גם שנרמז וי"ל
"הקיצו לתחי', כשקמים עפר" ד"שוכני ".eppxeהשירה

א.103) קמ, זח"א ראה
ואילך.104) סע"ב טז, ב"ב
שרה 105) מעלת ע"ד לאברהם בדיבור שגם - יותר ויומתק
" היא lkנאמר אברהם על שרה שמעלת מרומז שבזה די"ל, ,"

בי' דכתיב ("אברהם העוה"ב מעין הקב"ה שהטעימו זה בכלל
").lkב 

יב.106) כא, וירא
ב.107) קכג, שרה חיי אוה"ת ג. טו, שה"ש לקו"ת ראה
הג"ן.108) לשנת באים שממנה לכך נוסף
שנת109) היא זו ששנה שנה)laeidולהעיר, (חמישים

זי"ע  נ"ע שרה שטערנא מרת הצדקנית הרבנית של ליאצ"ט
בהמשך  בגנים היושבת ד"ה המאמר ניתן היאצ"ט (שלקראת
ר"ה  דרושי לקו"ת (ראה גאולה עם קשור ש"יובל" - ההילולא)

וש"נ). ב. ס,
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ועד והשלימה, האמיתית skizהגאולה zeligzny
האחרונים) הגלות dxiyda110mitezae(ברגעי

dnilyde zizin`d dle`bd `ea lr ,zelegnae!

הבקשה  התפלה, עם ביחד יותר: ובפרטיות
ומיד  תיכף הגאולה את שיביא מהקב"ה והדרישה

של רגש מתוך שהיא zexixneממש, xrv מרים")
לידי  שבאה הגלות, אריכות על המירור") שם על

" עמוק ולב מקרב בהצעקה izn,ביטוי cr ,izn cr
izn crברגש ובעיקר) (גם הן חדורות ...!"dgnyd,

ביטוי לידי שבאה ביותר גדולה ,dxiydaושמחה

המשיח) (המלך זה ש"הנה הבטחון גודל מצד
בא!111בא" וכבר ,

שרים  ממש ומיד שתיכף - העיקר והוא ועוד
את והטף, והנשים האנשים בנ"י, dxiydכל

`eal cizrlc zixiyrd כל") זכר בלשון שתהי' ,
שהנקבה  כשם נקבה, בלשון קרואות כולן השירות
שעבוד, אחריהם הי' שעברו התשועות כך יולדת
שעבוד  אחרי' אין להיות העתידה התשועה אבל

לה' "שירו זכר"), בלשון קרואה ycgלכך xiy"112.
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ס"ו).110) (כנ"ל מדבורה כהלימוד כמובן, הצניעות, בתכלית
עה"פ.111) ובשהש"ר ח ב, שה"ש

משיחות 112) קונטרס בארוכה וראה א. טו, בשלח מכילתא
ואילך). 176 ע' (לעיל ס"ו בשלח וש"פ שבט י"א

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה שבט, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

תלמידי הכתה השלישית הכתה הרביעית הכתה הששית

דישיבת "אחי תמימים" ליובאוויטש דבאפאלא

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

כ"ק  של  ההסתלקות-הילולא  יום  טבת,  כ"ד  לפני  עוד  הגיעוני  טבת  וכ"ב  מכ"א  מכתביכם 

אדמו"ר הזקן, בעל התניא והשלחן-ערוך, אבי תנועת חב"ד ושיטת חב"ד-ליובאוויטש.

על  שקבצתם  בממון  שניאור"  "קרן  במגבית  גם  להשתתף  שרצונכם  לקרוא  לי  נעם  ומאד 

יד, בצדקה גשמית. קל וחומר שרצונכם להשתתף בענין שהוא עקרי לכם, היינו לימוד תורתנו הק' 

והנהגה טובה כיאות לתלמידי  לידי מעשה קיום המצוות בהידור  בהתמדה ושקידה, לימוד המביא 

ישיבת "אחי תמימים" ליובאוויטש, מתוך שמחה של מצוה, חדורי אהבת ה', אהבת התורה ואהבת 

ישראל, שהם מעקרי תורתו של בעל ההילולא.

בטח ידוע לכם כמה התמסרו נשיאי החסידות - הבעל שם טוב, אדמו"ר הזקן ונשיאי חב"ד 

שלאחריו - לחינוך בני ובנות ישראל, והתקוות והעתידות שציפו מהם. ואני תפילה שתשתדלו בכל עוז 

ומרץ לקיים ולאמת התקוות האלו בפועל ממש, ואין הדבר תלוי אלא בכם ורצונכם. וכבר הבטיחו 

חכמינו ז"ל יגעת ומצאת ומי שמקדש עצמו "מעט" למטה מקדשין אותו "הרבה" מלמעלה, על אחת 

כמה וכמה כשמקדש עצמו יותר ממעט.

השם יתברך ימלא משאלות לבכם לטובה, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.
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.c"qa.c"qahay `"i ,glya 't 'd mei zegiyn
.a"pyz'd hay b"i ,dxiy zay ,glya t"ye

איתא ...ג. - וגו'" נחם "ולא הפסוק על
מסעות,39במדרש  י"א ישראל לארץ "ממצרים :

שנאמר  שנה, מ' המדבר דרך הקב"ה נשאם 40אלא

מחורב  יום עשר ויהי 41אחד ואח"כ בארבעים 42,
אלקים".43שנה  נחם ולא נאמר לכך ,

הקב"ה  נשאם מסעות ש"י "א הענין ובביאור
שנה" מ' המדבר לומר:zeilrnl44`דרך יש -

המסעות) (י"א מחורב" יום עשר "אחד בפירוש
במדרש  .45איתא שבעשרה "מיוחד על .שקאי

אנכי  הדברות, לכל ראש שהוא אחד ה'46שהוא
מחורב" יום עשר  ש"אחד היינו על אלקיך", מורה

שניתנו  הדברות מ(עשרת שלמעלה אחד בחי'
בחושבן" ולא חד הוא "אנת בחי' ,47ב)חורב,

ספירות מהותו מעשר שלמעלה ית' .48ועצמותו 

גו' נחם ש"לא בכך הקב"ה שכוונת לומר, ויש
. מסעות "י"א המדבר" דרך גו' נשאם ויסב .

" שבחינת היא, שנה", מ' המדבר דרך `cgהקב"ה
"xyr שלמעלה בחושבן", ולא חד הוא ("אנת

ותתגלה  תומשך הדברות) ועשרת ספירות מעשר
mzeiniptaבמשך במדבר ההליכה dpyע"י mirax`

לבינה" ארבעים "נתן 49("בן שבהם לב 50), לכם  ה '
אדם  "שאין לשמוע", ואזנים לראות ועינים לדעת

משנתו  וחכמת רבו של דעתו סוף על עד 51עומד
שנה" "אחד 52ארבעים דבחי' הגילוי יהי' שאז ,

"אחד 53עשר" בחי' ויגלו שימשיכו אלא עוד ולא ,
הכניסה  תהי' שעי"ז הגשמית, הלזו בארץ גם עשר"

ישראל  בשלימות.54לארץ

בהתחלת  גם מרומז זה שענין ולהוסיף,
בשלח "ויהי על drxtהפרשה: שרומז - העם" את

לפרעה" "חמישית בחי' דקדושה, ,55פרעה
נהורין""ד  כל מיני' ואתגליין (בחי'56אתפריעו

הוא  "אנת ע"ד הוי', שם אותיות מד' שלמעלה
("בשלח זה וענין הוא drxtחד"). העם") את

mrhd ויסב גו' אלקים נחם "ולא הכתוב להמשך
כדי  - שנה ארבעים במשך גו'", המדבר דרך גו'

תומשך דקדושה פרעה .zeiniptaשבחי'

שבהפטרה  דבורה  בשירת גם "בפרוע ומרומז -
שנה" ארבעים הארץ ותשקוט גו' בישראל 57פרעות

פרעות" ד"בפרוע נעלה היותר שהגילוי -
נמשך  נהורין") כל מני' ואתגליין ("דאתפריעו
באופן ב"הארץ" גם ידם ועל "בישראל"

ופרש"י 39) יל"ש ספרי גם וראה יג. פ"כ, פרשתנו שמו"ר
.(44 הערה לקמן (וראה ב א, דברים

שם.40) דברים
ברנע,41) קדש עד וגו' יום עשר אחד שמ"ש ליום, "מסע

קרוב  אדום ארץ גבול קצה שהיא לקדש מגיעים היו יום שבי"א
מהרז"ו). (פי' לא"י"

ג.42) שם,
ויסב 43) גו' נחם "ולא שלאחרי - בפרשתנו גם שעד"ז וי"ל

ישראל  "ובני לה) (טז, הפרשה בהמשך נאמר המדבר", דרך גו'
המן את dpyאכלו mirax`."נושבת ארץ אל בואם עד

מ'44) המדבר דרך הקב"ה ש"נשאם שם, לשמו"ר במפרשים
שם. ופרש"י יל"ש כבספרי מעשיהם", "שקלקלו מפני שנה"
הפסוק  פירשו ופרש"י יל"ש בספרי כי, צ"ע, פירושם ולכאורה

שהוא מחורב" יום עשר zegkezd"אחד ixacn בשמו"ר משא"כ ,
לדברי  שייך זה שאין גו'", אלקים נחם "ולא הפסוק מפרש
שלפני  שם, בשמו"ר הענין מכללות מזה: ויתירה התוכחות*.

גו'" אלקים נחם "ולא מפרש זה מאמר lyולאחרי ozlrna
l`xyi ממצרים הוציאן שהקב"ה לאחרי שגם הקב"ה, של בניו ,

mgpzn 'id `l שהשליכם עד כו', אותם שעבדו שהמצריים זה על
במ' אלא יום בי"א נחם" (ש"לא זה בפירוש שגם משמע, לים,

ישראל. של מעלתן מודגשת שנה)
ח.45) פמ"ב, שמו"ר
ב.46) כ, יתרו
א).47) (יז, בהקדמה תקו"ז
ע'48) עטר"ת סה"מ יט. ע' דברים אוה"ת מח. ע' אור יהל

תקפז. תקנב.

(*fh 'r mixac z"de` d`xe" :l"pd glya 'tc yxcnd..df oi`
jxc 'ek miwl` mgp `le weqtd c"r df 'it ixdy zegkezd llkn
xzei dwegx jxc edfy s`y xacnd jxc `"k ,`ed aexw ik daexw

f"krze`i `wec ok."

ספ"ה.49) אבות
ע"ב).50) ריש ה, (מע"ז ו שם, ופרש"י ג כט, תבוא
לעצמו"51) שהוא כמו  חכמתו ופנימיות שם "עומק  (סה"מ

תקנז). ע'
(52- יום ארבעים בהר משה הי' זה שלמעלה ומטעם יום  כי

יח) ע ' שם  (אוה "ת כשנה  .חשוב 
בעשתי 53) שנה בארבעים "ויהי - הכתוב בהמשך גם ומרומז

שלאחרי חודש", בחי'עשר ומתגלה  נמשכת שנה" "ארבעים
עשר". "עשתי

"אחד 54) - (י"א) א"י ר"ת ישראל שארץ הרמז) (ע"ד להעיר
עשר. שמספרו י' ואח"כ אחד, שמספרו א' עשר",

כד.55) מז, ויגש
ואילך.56) 136 ע' לעיל בארוכה וראה א. רי, זח"א
בֿלא.57) ה, שופטים ס'
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העבודה  ע"י ובפנימיות) (בהתיישבות ד"ותשקוט"
שנה". "ארבעים במשך

ע"י)ד. (ונעשה עם קשור ה"ז יותר ובפרטיות
- ומהם שבפרשה, הענינים xacnaפרטי i"pa zkild

המסעות  מ"ב פרטי בכל המדבר") דרך גו' ("ויסב
ארץ  אל בואם ("עד שנה הארבעים במשך שהיו

"ויסעו 58נושבת" - שבפרשתנו מהמסעות החל ,(
המדבר" בקצה באתם ויחנו ובפרט 59מסוכות ,

שור  מדבר אל ויצאו גו' "ויסע קרי"ס, לאחרי
סין"60גו'" מדבר אל גו' ויבואו גו' "ויסעו ,61,

וגו'" למסעיהם סין ממדבר גו' :62"ויסעו

במדבר 63ידוע  בנ"י בהליכת הכוונה שתכלית
ב"מדבר  שנפלו הקדושה ניצוצות לברר כדי היא

(עולם 64העמים" ביותר נעלית מדרגא ששרשם ,
שישראל  ועי"ז התיקון), מעולם שלמעלה התהו

הקדושה ניצוצות לשרשם מבררים אותם  ומעלים
נמשכת  זו.ומקורם, נעלית דרגא אצלם ומתגלה

הקדושה שניצוצות - בזה שנפלווהענין
מבחי' שרשם  העמים " עשר"ב"מדבר "אחד

שממנו  המקיף בחי' מהשתלשלות, שלמעלה
דלעו"ז  כתרין די"א היניקה כמרומ 65נעשית ז ,

הר  דרך מחורב יום עשר "אחד הכתוב בלשון
שעיר" להר "דרך הם יום" עשר "אחד 66שעיר",

הניצוצות  בבירור ישראל של עבודתם וע"י (ח"ו),
עשר" "אחד בבחי' ומקורם לשרשם והעלאתם

עשר"67דקדושה  "אחד בחי' ומתגלה נמשכת ,
שההמשכה  בפנימיות, המקיף (המשכת בישראל

דוקא  הראוי למקום אצלם 32היא ניתוסף ועי"ז ,(
התומ"צ, בעניני עבודתם לגבי יותר גדול עילוי
שלימות  ספירות, עשר עם הקשורים הדברות עשרת

והגבלה  במדידה .68הקדושה

מסעות" "י"א שבין בהחילוק ביאור להוסיף ויש
במשך  מסעות) (מ"ב במדבר לההליכה יום) (י"א

שנה  בי"א 69ארבעים מוליכם הקב"ה הי' שאילו -
המשכת  ע"י (רק) הבירור הי' יום) (בי"א מסעות

עשר) אחד (בחי' עליון אור dhnlוגילוי dlrnln,
"נשאם  ולכן התחתון, במציאות כ"כ פועל שאינו
הבירור  יהי' שעי"ז שנה", מ' המדבר דרך הקב"ה

בדרך ישראל של עבודתם ע"י dlrnl(גם) dhnln,
זה, עם וביחד בשלימותה; היא בהתחתון שהפעולה
בחי' עליון, אור וגילוי דהמשכת העילוי גם ישנו
להגיע  אפשר (שאי למטה מלמעלה עשר", "אחד
במדידה  שהיא למעלה מלמטה העבודה ע"י אליו

" - zerqnוהגבלה) `"i. דרך הקב"ה נשאם .
dpyהמדבר 'n"70 למעלה מלמטה בדרך שהבירור -

דבחי' הגילוי בכח ונעשה חדור שנה) (בארבעים
למטה  מלמעלה עשר המעלות 71אחד ב' (חיבור

יחד). גם למעלה ומלמטה למטה דמלמעלה
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לה.58) טז, פרשתנו
כ.59) יג,
כב.60) טו,
א.61) טז,
א.62) יז,
ובכ"מ.63) ואילך. ג פח, מסעי לקו"ת ראה
לה.64) כ, יחזקאל
עשר 65) בקדושה כי בק"נ, שהם ניצוצות י"א הם יום "י"א

(פנ"י  י"א"* הם גורע המוסיף כל בקליפה אבל עשר, אחד ולא
וש"נ). יז. ע' שם באוה"ת הובא - דברים ר"פ

י"66) יוחאי בן שמעון ר' "אמר ז: פמ"ב, שמו"ר יום ראה א
היו יום וכ"ט הקב"ה עם העגל ,היו את לעשות היאך  מתחשבים

עשר אחד  הר כמ"ש דרך עשו, לדרכי באו ואח"כ מחורב, יום
היו  יום וי"א הקב"ה עם היו יום כ"ט אומר יעקב בן ור"א שעיר.
הר  דרך יום עשר אחד כמ"ש העגל, את לעשות היאך מתחשבין
וסה"מ  באוה"ת ונתבאר הובא - שעיר" מעשה שעשו שעיר,

שם**. עטר"ת

(*mxtqn eyr itel`y xirdl`"i't l"fix`dl mihewld xtq)
glyie.(cere.

(**,yxcnay zercd 'a `ian z"de`ay ,xirdlez"xhr n"dqae
zece` mb xaecn z"de`ay ,mrhd l"i ile`e .i"a`x zrc wx `ian

f"erlc `"ic dwipiddyecwc `"in,y i"ayx zrca fnexnk"`"imei

(67. יומין "עתיק דקדושה שערות - דקדושה "שעיר" .וכן
דיקנא. תיקוני י"ג נקא", כעמר רישי' שער

על 68) מארז"ל בביאור ואילך) שסג (ע' פרשתנו אוה"ת ראה
הקריב", "ופרעה לאביהםהפסוק ישראל של לבן ש"הקריב

(ראה  שהקריב שבשמים" - ה) פכ"א, שמו"ר ח. פרשתנו תנחומא
בחושבן", ולא חד הוא "אנת לפרעה", "החמישית לבחי' אותם

עיי"ש.
אלא69) שם. עטר"ת וסה"מ אוה"ת גם מבואר ראה ששם 

בדרך  הבירור  מעלת dhnl(בעיקר ) dlrnlnוכיון ,elwlwy'הי
גם מבואר וכאן למעלה, מלמטה בדרך הבירור הבירור zlrnצ"ל

dlrnlבדרך dhnln כאן המדרש שבמאמר להאמור בהתאם ,
שנה.dlrndמודגשת ארבעים במדבר שבהליכה
הם 70) במדבר ישראל שנתעכבו שנה שמ' - יותר ויומתק

תתעג, ה') (כרך וישלח (אוה"ת שנה" ארבעים בן עשו "ויהי כנגד
דלעו"ז. די"א הבירור נעשה שבהם א),

עדיין 71) נכלל "אינו למעלה מלמטה בדרך בהבירור כי,
האלקות  בבחי' לא (ובודאי אלקות בבחי' להיות ממש בקדושה

שם). עטר"ת (סה"מ כו'" שני בירור וצ"ל חד"), הוא ד"אנת

mr eidd"awd'ek e`a k"g`e."(xwira) xaecn z"xhr n"dqae
f"erlc `"ic lewlwd zece`,y i"a`x zrca fnexnk"eid mei `"i

lbrd z` zeyrl j`id miaygzn."



a"pyz'dלד hay b"i ,dxiy zay ,glya t"ye hay `"i ,glya 't 'd mei zegiyn

בנוגע wlnrועד"ז znglnl- הפרשה שבסיום
"אין  גו'", בעמלק לה' מלחמה יֿה כס על יד "כי
- עמלק" של שמו שימחה עד כו' שלם השם

בחי' (שעיר), עשו של מזרעו הוא i"`ש"עמלק"
הר גו' יום עשר ("אחד וע"י xiryדלעו"ז ,("

(ע"י 72(בירור  אמחה" ["מחה עמלק ו)מחיית
אמת  ר"ת ישראל), (ע"י ו"תמחה" ,73הקב"ה)

בחי'zחהnמחה` בישראל ומתגלה נמשכת מחה],
dyecwc `"i י"ה רק לא שלם", ד"השם שזהו"ע ,

גם אלא יֿה"), כס על יד בגמטריאd"e("כי ,`"i,
בכל  עשר" "אחד בחי' וגילוי המשכת על שרומז

עניני הנפש פרטי כחות עשר שמצד העבודה
(ו"ה והנגלות" (י"ה) ל"הנסתרות שנחלקים

.74נגלות)

בנוגע dynlועד"ז ez`iae exzi z`cedl
דיתרו  שהגיור - יתרו) פרשת הו"ע 75(בהתחלת

למטה  שנפלו הקדושה ניצוצות ששרשם 76בירור ,
והעלאתם  בירורם וע"י דקדושה, י"א בבחי'

נעשה ומקורם oexzieלשרשם dtqed,ישראל אצל
" על `zgפרשהxziשזהו"ע שרומז בתורה",

" דבחי' שלמעלה `cgההוספה מחורב", יום עשר
מחורב  שניתנו הדברות .77מעשרת

שבפרשיות ה. הענינים שפרטי לבאר יש עפ"ז
תורה  דמתן להשלימות הכנה הם ויתרו בשלח

לבוא: לעתיד

שבו 32ידוע  כיון חדֿפעמי, הו"ע שמתןֿתורה
epzip ע"י שמתחדשים התורה עניני כל רק (לא

לעתיד  שיתגלו התורה עניני גם אלא) ותיק, תלמיד
"תורה נאמר ואעפ"כ הקב"ה. ע"י dycgלבוא

היו  תורה שבמתן כיון ממש, חידוש תצא", מאתי
כך, כדי עד לגמרי, ההעלם בתכלית אלו ענינים

ממש. חידוש היא שהתגלותם

בגלוי  ניתנו שבמתןֿתורה - בזה ומהביאורים
zxyr,ספירות ועשר מאמרות עשרה כנגד הדברות,

לעולם  ושייכות ערך לה שיש האלקות דרגת
להנהגת dlbpa(כמודגש בנוגע הלכות דתורה,

ערך  לה שאין האלקות דרגת ואילו בעולם), האדם
בהעלם; אלא בגילוי באה לא לעולם ושייכות
האלוקות  דרגת בתורה תתגלה לבוא ולעתיד

לעולם לגמרי zeinipta(כמודגששבאיןֿערוך
טעמי' "סוד ידיעת 78צפונותי'"ומסתר התורה ,

ממש  ית' ועצמותו דמהותו להגילוי ועד אלקות),
חדשה "תורה הלשון כדיוק -iz`n"מאתי" תצא",

וכמ"ש  ידעו79דייקא, כולם בחי'`ize"כי - "cg`"
xyr שני מעשה"ד (שלמעלה מחורב",יום תנו)

בחושבן". ולא חד הוא "אנת

גם מרומז זה שענין לומר, dpkdaויש
גם  להיות (שצריכה ודוגמת למתןֿתורה מעין

בהעלם שניתנה לבוא דלעתיד השלימות
עמלק  במלחמת במדבר, בהמסעות - במתןֿתורה)
והעלאת  בירור הוא שתוכנם יתרו, ובהודאת
"אחד  בבחי' ומקורם לשרשם הקדושה ניצוצות

כנ"ל. עשר",

רק היתה שאז להשלימות zlgzdאלא, ההכנה
לבוא, דלעתיד dzenilyeדמתןֿתורה dxwire היא

הגלות" משך זמן כל ועבודתינו "מעשינו 80ע"י

הגלות  משך זמן שכל (כידוע העמים" ב"מדבר
שבמדבר  המסעות במ"ב ולהעלות 81נרמז לברר ,(

במארז"ל  הפירוש כידוע הקדושה, "לא 82ניצוצות
כדי  אלא האומות לבין ישראל את הקב"ה הגלה
והעלאת  בירור שהו"ע גרים", עליהם שיתוספו

הקדושה  הבירור 83ניצוצות ושלימות לגמר ועד ,
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כו'"72) תורה למדו המן של בניו ש"מבני ממארז"ל להעיר
וש"נ). ב. נז, (גיטין

(73. "אמת סנהדרין: ריש מירושלמי רישי'להעיר אל"ף .
אנ  לומר בסופה, תי"ו באמצעיתא מ"ם ביתא ראשון דאלפא ה' י

שנמשכת  ביותר נעלית דרגא גילוי - אלקים" אין ומבלעדי גו'
אל  הקצה מן המבריח התיכון ("בריח מטה למטה עד וחודרת
והעלאתה  בירורה (ע"י ללעו"ז מקום נתינת אין שמצדה הקצה"),

מציאותה). ביטול ע"י או לקדושה,
ראה 74) ואילך. ב ג, פקודי לקו"ת ספ"ד. אגה"ת תניא ראה

ובכ"מ. ואילך. א כט,
(יתרו 75) משפחתו" בני "לגייר ארצו", אל לו "וילך גם כולל

אל  לו "וילך הכתוב שבלשון לומר, ויש - ובפרש"י). כז יח,
evx`.הבירורים עבודת ע"י ממש ד"ארצו" ה"גיור" גם מרומז "

עליהם 76) שיתוספו כו' הגלה "לא במארז"ל הפירוש ע"ד
ס"ה. כדלקמן גרים",

תרלד.77) ע' ריש יתרו אוה"ת ראה

ב.78) א, שה"ש פרש"י
לג.79) לא, ירמ'
רפל"ז.80) תניא
ביראת 81) "והריחו בחי' ירחו", ב"ירדן וחותמם שסיומם

לקו"ת  ב. צג, (סנהדרין ודאין" "דמורח צדקנו במשיח שנאמר ה'"
.(63 שבהערה

ואילך.82) עתר ע' פרשתנו אוה"ת וראה ב. פז, פסחים
שם.83) אוה"ת לך. לך ר"פ שם א. ו, בראשית תו"א ראה

ועוד.
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היעוד  מן 84כשיקויים אעביר הטומאה רוח "את
עמלק" זכר את אמחה "מחה שזהו"ע .85הארץ",

באופן  דמתןֿתורה להשלימות תיכף באים ומזה
להשלימות  וכן תצא", מאתי חדשה ש"תורה
האמיתית  בגאולה ורחבה טובה לארץ דהכניסה

על 86והשלימה  שנוסף כיון אומות, עשר ארץ -
דתוהו  מדות ז' (בירור אומות שבע גם 32ארץ יהי' (

וקדמוני  קניזי דקיני הארצות דג' (בירור 87הכיבוש
דתוהו  ארץ32כח"ב שעתידה ועד ישראל ),

הארצות  בכל שכל88שתתפשט  בבחי', יהי ' העולם 
דירה  ישראל ", בתחתונים "ארץ ית' בדוגמת 89לו ,
מתגלה שבה בהדירה ezenvrהדירה הדר ,90של

חד". הוא "אנת העצמות, גילוי

גם ו. מודגש לעיל שהאמור להוסיף, ויש
שבת - הים שירת ע"ש זה דש"ק :dxiyבהשם

שנעשים  עליות עניני כל נכללים שירה" ב"שבת
ונמשכין  בשיר יוצאין השיר בעלי "כל שיר, ע"י

ס"א). (כנ"ל בשיר"

הידוע  בשם91וע"פ נכללים העליות a"nשכל

תיבות) מ"ב בו (שיש בכח" היו 92ד"אנא "ועד"ז ,
ה  בחי'a"nכל הוא מ"ב שם כנגד שהם מסעות

כו'" למדרגה ממדרגה עליות 93עלי' מ"ב שע"י94,
העמים שבמדבר הבירורים נמצא,עבודת -

שיר) שע"י העליות כל (שכולל שירה" שב"שבת
המסעות  מ"ב ע"י שנעשים העליות כל נכללים
זמן  כל ועבודתינו מעשינו כללות העמים, שבמדבר

הגלות. משך

בכל הבירורים עבודת גמר פרטי ולאחרי
שבמדבר  המסעות  דמ"ב  שכלולים העליות העמים

דלעתיד  חדש" ל"שיר באים - שירה" ב"שבת
:95לבוא 

במכילתא  הן 96איתא שירות הראשונה 97"עשר
. במצרים אז שנאמרה שנאמר הים, על השני' .

. משה בן ישיר וברק דבורה שאמרה הששית .
. שירו אבינועם שנאמר לבוא, לעתיד העשירית .

. חדש שיר בלשון לה' קרואות כולן השירות כל .
שעברו  התשועות כך יולדת שהנקבה כשם נקבה,
להיות  העתידה התשועה אבל שעבוד, אחריהם הי'

זכר" בלשון קראוה לכך שעבוד אחרי' .98אין

שביניהם  שבשירה 99ומהחילוקים  נקבה - בלשון

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ב.84) יג, זכרי'
הרי,85) אובד", עדי ואחריתו עמלק גוים ש"ראשית וכיון

לגמרי. הטומאה" "רוח מתבטל עמלק ומחיית ביטול ע"י
מספר86) עם קשורה הגאולה שגם (ע"ד `miraxלהעיר

במדבר בנ"י שהיו שנה המשרה ",הארבעים "לםרבה - העמים)
באמצע סתומה  הגלות,מ"ם  פריצת סתימת על שרומז התיבה,

ה  אשר ירושלים התיבה n"חומות בסוף פתוחה מ"ם פרוצים"*,
(ב) מ"ם אות התורה אותיות מערכת חב"ד - הערכים ספר (ראה

ואילך. רב ).p"yeס"ע
יש 87) אומות "עשר הבתרים, בין בברית לאברהם שהובטחו

שבעה אלא להם נתן ולא .כאן, והשלשה להיות גוים, עתידים .
ספמ"ד). מב"ר - יט טו, לך לך (פרש"י לעתיד" ירושה

לישראל  הקב"ה אסר אומות "שלשה א: פי"ד, במדב"ר וראה
. ארצם את לירש לארץ דכתיב לכשנכנסו מנין פלשתים ארץ .
mizylt ux` jxc miwl` mgp `le. הקב"ה עתיד לבוא ולעתיד .

(ראה  ימה" פלשתים בכתף ועפו שנאמר לישראל, שלשתן להתיר
שסז). ע' פרשתנו אוה"ת

יל"ש 88) ור"ח. שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי ראה
ב. פט, מסעי לקו"ת תקג. רמז ישעי'

ובכ"מ.89) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
וש"נ.90) רמא. ע' ח"ב מלוקט סה"מ ראה
קפ.91) ע' תרס"ד סה"מ קלח. ע' שבועות דרושי אוה"ת

ועוד.

(*c avne cnrnl dvxitd miktdny - dfn dxzie"zefxtayz
milyexi"a 'ixkf),(g.epzyxtc dxhtdl zekiiydn xirdle:

"l`xyia epefxt zwcv"d mihtey),- (`i"epefxt 'iga ielib `edy,

מלמטה 92) עלי' של זמן בכל בכח" "אנא אומרים שלכן
כל  דעבודת העלי' נעשית שאז המטה, על בק"ש כמו למעלה,
השבוע  כל דעבודת העלי' נעשית שאז שבת, ובקבלת היום,

שם). וסה"מ (אוה"ת
רע"ג.93) סב, פרשתנו תו"א
שבין 94) החילוק ביאור ואילך) א (פט, מסעי לקו"ת ראה

המסעות  למ"ב מז') כלול א' שכל מדות (ז' דספה"ע ימים מ"ט
. מ"ט הם למטה ש"מלמעלה - ז') פעמים שממשיכים (ו' .

. מדות הז' לכל למטה מלמעלה .מקיפים מלכות בחי' משא"כ . .
שהם dlrnlהמסעות dhnln מדה בכל לבד ששה כ"א אינם

עיי"ש. כו'".
ישיר",95) "אז - עתיד בלשון נאמרה הים ששירת להעיר

לעתיד  השיר על שרומז עה"פ), ובמכילתא א (טו, לבוא" "לעתיד
לבוא**.

כ.96) רמז יהושע יל"ש גם וראה שם.
בתחלתו.97) שה"ש תרגום יו"ד. פרשתנו תנחומא גם ראה
ונאמר 98) ה"ג תוד"ה יא. פכ"ג, (פרשתנו) שמו"ר גם וראה

ב. קטז, פסחים -
שה"ש 99) אוה"ת ואילך. ב סז, דא"ח) (עם סידור גם ראה

ועוד. א'קכה. ע' ח"ב תער"ב המשך ג. ע'

milyexi ayz zefxt oeyl..f"iry zene`d oial oxfity i"r
'ek zefxt 'igan mdy edzc mivevipd mihwln"'r epzyxt z"de`)

(cqy.
(**y jkl sqep"dxezd on miznd ziigzl o`kn"`v oixcdpq),

a"rq.(t"dr i"yxte `zlikna `aed.
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בנוגע wlnrועד"ז znglnl- הפרשה שבסיום
"אין  גו'", בעמלק לה' מלחמה יֿה כס על יד "כי
- עמלק" של שמו שימחה עד כו' שלם השם

בחי' (שעיר), עשו של מזרעו הוא i"`ש"עמלק"
הר גו' יום עשר ("אחד וע"י xiryדלעו"ז ,("

(ע"י 72(בירור  אמחה" ["מחה עמלק ו)מחיית
אמת  ר"ת ישראל), (ע"י ו"תמחה" ,73הקב"ה)

בחי'zחהnמחה` בישראל ומתגלה נמשכת מחה],
dyecwc `"i י"ה רק לא שלם", ד"השם שזהו"ע ,

גם אלא יֿה"), כס על יד בגמטריאd"e("כי ,`"i,
בכל  עשר" "אחד בחי' וגילוי המשכת על שרומז

עניני הנפש פרטי כחות עשר שמצד העבודה
(ו"ה והנגלות" (י"ה) ל"הנסתרות שנחלקים

.74נגלות)

בנוגע dynlועד"ז ez`iae exzi z`cedl
דיתרו  שהגיור - יתרו) פרשת הו"ע 75(בהתחלת

למטה  שנפלו הקדושה ניצוצות ששרשם 76בירור ,
והעלאתם  בירורם וע"י דקדושה, י"א בבחי'

נעשה ומקורם oexzieלשרשם dtqed,ישראל אצל
" על `zgפרשהxziשזהו"ע שרומז בתורה",

" דבחי' שלמעלה `cgההוספה מחורב", יום עשר
מחורב  שניתנו הדברות .77מעשרת

שבפרשיות ה. הענינים שפרטי לבאר יש עפ"ז
תורה  דמתן להשלימות הכנה הם ויתרו בשלח

לבוא: לעתיד

שבו 32ידוע  כיון חדֿפעמי, הו"ע שמתןֿתורה
epzip ע"י שמתחדשים התורה עניני כל רק (לא

לעתיד  שיתגלו התורה עניני גם אלא) ותיק, תלמיד
"תורה נאמר ואעפ"כ הקב"ה. ע"י dycgלבוא

היו  תורה שבמתן כיון ממש, חידוש תצא", מאתי
כך, כדי עד לגמרי, ההעלם בתכלית אלו ענינים

ממש. חידוש היא שהתגלותם

בגלוי  ניתנו שבמתןֿתורה - בזה ומהביאורים
zxyr,ספירות ועשר מאמרות עשרה כנגד הדברות,

לעולם  ושייכות ערך לה שיש האלקות דרגת
להנהגת dlbpa(כמודגש בנוגע הלכות דתורה,

ערך  לה שאין האלקות דרגת ואילו בעולם), האדם
בהעלם; אלא בגילוי באה לא לעולם ושייכות
האלוקות  דרגת בתורה תתגלה לבוא ולעתיד

לעולם לגמרי zeinipta(כמודגששבאיןֿערוך
טעמי' "סוד ידיעת 78צפונותי'"ומסתר התורה ,

ממש  ית' ועצמותו דמהותו להגילוי ועד אלקות),
חדשה "תורה הלשון כדיוק -iz`n"מאתי" תצא",

וכמ"ש  ידעו79דייקא, כולם בחי'`ize"כי - "cg`"
xyr שני מעשה"ד (שלמעלה מחורב",יום תנו)

בחושבן". ולא חד הוא "אנת

גם מרומז זה שענין לומר, dpkdaויש
גם  להיות (שצריכה ודוגמת למתןֿתורה מעין

בהעלם שניתנה לבוא דלעתיד השלימות
עמלק  במלחמת במדבר, בהמסעות - במתןֿתורה)
והעלאת  בירור הוא שתוכנם יתרו, ובהודאת
"אחד  בבחי' ומקורם לשרשם הקדושה ניצוצות

כנ"ל. עשר",

רק היתה שאז להשלימות zlgzdאלא, ההכנה
לבוא, דלעתיד dzenilyeדמתןֿתורה dxwire היא

הגלות" משך זמן כל ועבודתינו "מעשינו 80ע"י

הגלות  משך זמן שכל (כידוע העמים" ב"מדבר
שבמדבר  המסעות במ"ב ולהעלות 81נרמז לברר ,(

במארז"ל  הפירוש כידוע הקדושה, "לא 82ניצוצות
כדי  אלא האומות לבין ישראל את הקב"ה הגלה
והעלאת  בירור שהו"ע גרים", עליהם שיתוספו

הקדושה  הבירור 83ניצוצות ושלימות לגמר ועד ,
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כו'"72) תורה למדו המן של בניו ש"מבני ממארז"ל להעיר
וש"נ). ב. נז, (גיטין

(73. "אמת סנהדרין: ריש מירושלמי רישי'להעיר אל"ף .
אנ  לומר בסופה, תי"ו באמצעיתא מ"ם ביתא ראשון דאלפא ה' י

שנמשכת  ביותר נעלית דרגא גילוי - אלקים" אין ומבלעדי גו'
אל  הקצה מן המבריח התיכון ("בריח מטה למטה עד וחודרת
והעלאתה  בירורה (ע"י ללעו"ז מקום נתינת אין שמצדה הקצה"),

מציאותה). ביטול ע"י או לקדושה,
ראה 74) ואילך. ב ג, פקודי לקו"ת ספ"ד. אגה"ת תניא ראה

ובכ"מ. ואילך. א כט,
(יתרו 75) משפחתו" בני "לגייר ארצו", אל לו "וילך גם כולל

אל  לו "וילך הכתוב שבלשון לומר, ויש - ובפרש"י). כז יח,
evx`.הבירורים עבודת ע"י ממש ד"ארצו" ה"גיור" גם מרומז "

עליהם 76) שיתוספו כו' הגלה "לא במארז"ל הפירוש ע"ד
ס"ה. כדלקמן גרים",

תרלד.77) ע' ריש יתרו אוה"ת ראה

ב.78) א, שה"ש פרש"י
לג.79) לא, ירמ'
רפל"ז.80) תניא
ביראת 81) "והריחו בחי' ירחו", ב"ירדן וחותמם שסיומם

לקו"ת  ב. צג, (סנהדרין ודאין" "דמורח צדקנו במשיח שנאמר ה'"
.(63 שבהערה

ואילך.82) עתר ע' פרשתנו אוה"ת וראה ב. פז, פסחים
שם.83) אוה"ת לך. לך ר"פ שם א. ו, בראשית תו"א ראה

ועוד.
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העלי' בעיקר שהמקבלנרגשת למעלה, מלמטה
(נקבה) ממדרגתו מצ"ע לצאת ומתגעגע משתוקק

משא"כ יותר, נעלית בדרגא בלשוןולהכלל בשיר
השפעת  בעיקר  נרגשת העליון זכר אור וגילוי

dhnl dlrnln והתכללות הדביקות נעשית ידו שעל ,
עלי'100בהעליון  שענינו "שיר" היותו עם כלומר, .

כ"כ  (לא בו שנרגש באופן ה"ז למעלה, מלמטה
וההתכללות  הדביקות בעיקר) אלא הגעגועים,

ב' בו יש ועי"ז דהעליון, המעלות בהגילוי
למטה  ומלמעלה יחד.דמלמטלמ"ע גם

עם  גם (הקשורה שירה" ש"בשבת לומר, ויש
. ."העשירית חדש שיר ישנה . זכר") בלשון .

מלמטה  עלי' של באופן השירות דכל השלימות
וההתכללות  הדביקות נרגשת לזה ונוסף למעלה,
עשר", "אחד בחי' - מעשר שלמעלה הגילוי מצד

בחוש  ולא חד הוא "י"א "אנת (ע"ד מסעות 101בן"
ס"ד).. כנ"ל שנה", מ' המדבר דרך הקב"ה נשאם .

ד"שיר  הענין עם זה לקשר 103השירים"102ויש

קדשים" "קדש המהרש"א 104שהוא כפירוש -105

וזו  מזו למעלה וזו בעולם היו שירות ש"עשר
קדש  שכולם וכיון בתרגום), (כמ"ש מכולם למעלה
מכולם  למעלה מקום בכל קודש שהוא העשירי הרי
ד"שיר  שהשייכות - קדשים" קדש נמי הכא
העשירי  לשיר הזה) בזמן (שנאמר השירים"
דכל  השלימות נעשית שבו לפי היא, לבוא, דלעתיד
למעלה) מלמטה העליות (כל הזה שבזמן השירים
חדש  השיר עם ומתחברים שמתקשרים כפי

לבוא הדביקות106דלעתיד גם (שנרגשת
חדש  לשיר באים ועי"ז בהעליון), וההתכללות

עצמו  לבוא דלעתיד זכר למעלה 107לשון שהוא
שירות  העשרה הוא 108מכל ענינו שכל שיר -

ית' ועצמותו מהותו עם וההתכללות ,109הדביקות
בחושבן". ולא חד הוא "אנת עשר", "אחד בחי'

הקשר ז. גם לבאר יש לעיל האמור ע"פ
שבו  הזמן לתוכן ויתרו בשלח דפרשיות והשייכות

בשבט: להעשירי בסמיכות - אלו פרשיות קורין

חודש הוא שבט xyrחודש cg`d להתחלת)
הוא  חודש עשר "עשתי - מניסן) החדשים מנין

שבט" להגאולה 110חודש במיוחד ששייך -
והשלימה  דבחי'111האמיתית הגילוי יהי' שאז

שבט  מחודש שלכן, חד", הוא "אנת עשר", "אחד
היתה שבו אדר, לחודש דפורים ,dle`bdבאים

ד"אכתי ומצב במעמד  אחשורוש 112גאולה עבדי
"פורים113אנן" לגאולה", גאולה ו"מיסמך ,
gqtl"114 ישראל נגאלו "שבו ניסן בחודש ,

שנאמר  ליגאל, עתידין ובו צאתך 115ממצרים כימי
נפלאות" אראנו מצרים .116מארץ

עצמו  עשר) עשתי (חודש שבט באים ובחודש
עשר ("אחד עשר אחד ליום העשירי meiמיום

עשר. שבאחד עשר אחד - מחורב")

דאחד  וההוספה העילוי בביאור להוסיף ויש
(א)meiעשר - עשר האחד חודש כללות לגבי

("אחד  "יום" של באופן היא עשר אחד שבחי'
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עדיין 100) נכלל אינו למעלה מלמטה בהעלי' משא"כ
.(71 הערה (כנ"ל ממש בהעליון

(א"י)101) ר"ת ישיר" ש"אז הרמז) (ע"ד להעיר ולחידודי
.(54 הערה לעיל (ראה י"א

השירים 102) שיר לומר נוהגים בישראל ק"ק שבכמה להעיר
שבת. קבלת לפני

"מובטחים 103) פיהו", מנשיקות "ישקני הכתוב והמשך
ומסתר  טעמי' סוד להם לבאר עליהם עוד להופיע מאתו
"תורה  לבוא, לעתיד תורה דטעמי גילוי עה"פ), (פרש"י צפונותי'"
("לימות  וכנס"י דהקב"ה הנישואין יהיו שאז תצא", מאתי חדשה
ד"שיר  התוכן שזהו ספט"ו)), (שמו"ר נישואין" יהיו המשיח

השירים".
ספ"ג.104) ידים
שם.105) ידים בחדא"ג
העלי'106) שהו"ע ושם, ואילך. ג ע' שה"ש אוה"ת ראה

קדשים. קדש הנק' הכתר לבחי' החכמה דבחי'

שע"י 107) דדכורא ושיר נוקבא שיר הם השירים "שיר כי,
. שלמעלה אתעדל"ת חדש שיר מבחי' זהו דלעת"ל ושיר .

שם). (אוה"ת מאתעדל"ת"
גם 108) למעלה הוא ב"ה לאוא"ס כתר מבחי' ההעלאה

שם). (אוה"ת מקדה"ק
"התגלות 109) - דקדושה פלשתים לבחי' מהשייכות להעיר

קץ", לאין ובהתרחבות ובגילוי בפילוש ה' בדביקות השמחה
הצדיקים) (מדרגת מבוקש" שום בלי מהו"ע מצד בה' "השמחה
לעתיד  הבירורים, עבודת גמר לאחרי רק בנ"י) כל (אצל שתהי' -
ימלא  "אז כמ"ש השלימות, בתכלית השמחה תהי' שאז לבוא,
השמחה  שהוא פלשתים ארץ להם יותן "וע"כ פינו", שחוק

ואילך). שסז ע' פרשתנו (אוה"ת כו'" בפילוש באלקות
ז.110) א, זכרי'
ע"ש 111) - "שבט" בהשם גם מלוכה""שבט כמרומז

.(118 ע' לעיל (ראה דוד בית דמלכות
א.112) יד, מגילה
המשיח,113) בימות גם יבטל לא שפורים - מזה ויתירה

מתוך  יעברו לא האלה הפורים "וימי כח) ט, (אסתר שנאמר
מגילה). הל' סוף (רמב"ם מזרעם" יסוף לא וזכרם היהודים

ובפרש"י.114) סע"ב ו, שם
טו.115) ז, מיכה
יא.116) פט"ו, שמו"ר רע"א. יא, ר"ה
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(כמ"ש meiעשר וגילוי האור ע"ש "ויקרא 117")
ליום  חודש שבין החילוק (ב) יום"), לאור אלקים

ויום  הלבנה, מהלך עם קשור שחודש קשור 118הוא
מובן ומזה החמה, מהלך עשר ycegyעם האחד

אל  ומתגלה שנמשך כפי עשר אחד בחי' על מורה
lawnd,(לבנה)meie אחד בחי' על מורה עשר האחד

אצל שהוא כפי עשר rityndעשר אחד (חמה),
ezxdha.

ליום  באים עשר) אחד (בחודש עשר אחד ומיום
c"g`(י"ג שנה 119(בגימטריא בקביעות ובהדגשה ,

באים  שממנו הש"ק, ביום חל בחודש הי"ג שיום זו
"יום בשבוע, ראשון ליום "שהי'`cgתיכף ,"

הגילוי 120בעולמו"cigiהקב"ה על שמורה -
הוא "אנת ("יחידcgדבחי' בעולם גם "

enlera("121.

תיכף  באים שממנו י"ד, יום - החודש ובימי
"כי פרשתנו בסיום מ"ש על שרומז ט"ו ciליום

ומחיית  בירור שהו"ע (ט"ו), יֿה" כס על (י"ד)
בחי' (י"א), ו"ה גם שלם" "השם שיהי' כדי עמלק

ס"ד). (כנ"ל עשר אחד

שהוא בשבט בט"ו יתירה השנה ומעלה "ראש
מעשר" "לענין 122l`xyiלאילן", ux`a וכמודגש ,

ישראל  פירות 123במנהג בשבט בט"ו לאכול
פירות) l`xyi(ובפרט ux` mda dgazypy124 ארץ"

שמן  זית ארץ ורמון ותאנה וגפן ושעורה חטה
ש 125ודבש" תהי'- בזה השלימות בהכניסה תכלית

בנוגע  הן לבוא , לעתיד  כפשוטם לארץ  126לפירות

ושבביהמ"ק  שבאה"ק הפירות ובמיוחד ),127(כולל
בתורה, הפירות ענין לתוכן בנוגע (ובעיקר) והן

על פנימיות beprzdשמורה תורה טעמי שבתורה
(כמודגש ב"דבש "התורה על 128במיוחד  שרומז

ב"תורה 129התורה פנימיות  התגלותה שעיקר ,(
לבוא. לעתיד תצא" מאתי חדשה

ויום ח. העשירי ביום ביותר מודגש זה וכל
ובפרט  זה, בדורנו עשר אחד בחודש עשר אחד

זו: בשנה

הוא  זה בדורנו עשר האחד בחודש העשירי יום
דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של ההילולא יום

נעשית ועבודתו ilrd'שבו ותורתו מעשיו ד"כל
חייו" ימי כל עבד ועד 130אשר יותר, נעלית לדרגא

דורנו  נשיא של מהעלי' החל שבאיןֿערוך, לעילוי
הדור  דכל העלי' גם ידו ועל ההילולא), (בעל

אזיל" גופא רישא בהמשך 131("בתר כמודגש (
באים ההילולא) (יום העשירי שמיום meilהימים,

xyr cg`d132.עשר האחד לחודש 

שהעשירי  בהקביעות ביותר מודגש זה וענין
נתלו  שבו הרביעי ביום חל המאורות,133בשבט

המאורות תוכן"שני מרומז  שבזה - הגדולים"
ההסתלקותהעלי' לאחרי id"`שנעשית meia

מצד  די"א השלימות על שנוסף הי"א, לחודש
ycegd השלימות גם נעשית הקטן) מאור (לבנה,

מצד הגדול)meidדי"א מאור xyr,134(חמה, cg`
ezxdha.(ס"ז (כנ"ל
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ה.117) א, בראשית
נעשה 118) ולילה) (יום הימים חילוק שהרי החודש, ימי גם

החמה. מהלך ע"י
הי"א,119) בחודש הי"ב יום - הי"ב ביום ההקדמה לאחרי

שבט). (י"ב השבטים י"ב בכל עשר אחד דבחי' הגילוי על שרומז
ח).120) פ"ג, (מב"ר ובפרש"י שם בראשית
האור,121) בריאת היא זה דיום הפרטית שהבריאה ולהעיר,

ש"ויאמר לומר, דיש - אור" יהי אלקים (שמורה `miwl"ויאמר "
האור  ענין מכללות שלמעלה נעלית הכי דרגא על קאי ההעלם) על
נקרא  שלכן - האור) ומקור (שורש מ"מאור" גם ולמעלה (גילוי),
(העלם  מגילוי שלמעלה ההעלם על שמורה (העלם) "אלקים"
ונמשכת  באה ("אלקים") זו בחי' שגם הוא והחידוש העצמי).

"ויאמר - וגילוי אור של ".`xeיהי`miwlבאופן
על 122) שבט קודם שחנטו האילן פירות מעשרין "שאין

שבהערה  רמב"ם ר"ה. ריש ורע"ב (פרש"י שבט" לאחר שחנטו
.(14

שם 123) אדה"ז לשו"ע השלמה סקט"ז. סקל"א או"ח מג"א
ס"ח.

(124.54 הערה לעיל ראה
ח.125) ח, עקב

בסופה.126) כתובות ראה
וש"נ.127) .263 ע' ח"ב תש "נ התוועדויות ראה 
מן 128) חשוב השני לארץ הסמוך שכל שכיון ולהעיר,

) "התמרים הרי הראשון, מארץ קודמים yacהמאוחר תמרים)
שהתמרים  הפירות), מיני מחמשת הראשון הוא שגפן (אף לענבים
פ"ח  ברכות הל' (רמב"ם לארץ" שלישי והענבים לארץ שני

הי"ג).
רמב 129) א. יג, חגיגה ספ"ב.ראה יסוה"ת הל' "ם
וביאורה.130) סז"ך אגה"ק תניא
ב.131) מה, סוטה וראה א. מא, עירובין
קדיש)132) אמירת (ע"י ההילולא דיום העליות שגם ולהעיר,

- עשר אחד עם (ראה i"`קשורות ויתקדש" ד"יתגדל אותיות
פ"ד). הקדישים שער פע"ח הקדיש. ענין הכוונות שער בארוכה

"נתלו"133) גם ההסתלקות, מצד (בטי"ת) "נטלו" על נוסף
שנעשית  היתירה העלי' מצד - הדבר פשטות על נוסף - (בתי"ו)

ההסתלקות. וע"י לאחרי
ד"134) מהשייכות meiלהעיר xyr izyr meia לחודש)

a"pyz'd hay b"i ,dxiy zay ,glya t"ye hay `"i ,glya 't 'd mei zegiyn

העלי' בעיקר שהמקבלנרגשת למעלה, מלמטה
(נקבה) ממדרגתו מצ"ע לצאת ומתגעגע משתוקק

משא"כ יותר, נעלית בדרגא בלשוןולהכלל בשיר
השפעת  בעיקר  נרגשת העליון זכר אור וגילוי

dhnl dlrnln והתכללות הדביקות נעשית ידו שעל ,
עלי'100בהעליון  שענינו "שיר" היותו עם כלומר, .

כ"כ  (לא בו שנרגש באופן ה"ז למעלה, מלמטה
וההתכללות  הדביקות בעיקר) אלא הגעגועים,

ב' בו יש ועי"ז דהעליון, המעלות בהגילוי
למטה  ומלמעלה יחד.דמלמטלמ"ע גם

עם  גם (הקשורה שירה" ש"בשבת לומר, ויש
. ."העשירית חדש שיר ישנה . זכר") בלשון .

מלמטה  עלי' של באופן השירות דכל השלימות
וההתכללות  הדביקות נרגשת לזה ונוסף למעלה,
עשר", "אחד בחי' - מעשר שלמעלה הגילוי מצד

בחוש  ולא חד הוא "י"א "אנת (ע"ד מסעות 101בן"
ס"ד).. כנ"ל שנה", מ' המדבר דרך הקב"ה נשאם .

ד"שיר  הענין עם זה לקשר 103השירים"102ויש

קדשים" "קדש המהרש"א 104שהוא כפירוש -105

וזו  מזו למעלה וזו בעולם היו שירות ש"עשר
קדש  שכולם וכיון בתרגום), (כמ"ש מכולם למעלה
מכולם  למעלה מקום בכל קודש שהוא העשירי הרי
ד"שיר  שהשייכות - קדשים" קדש נמי הכא
העשירי  לשיר הזה) בזמן (שנאמר השירים"
דכל  השלימות נעשית שבו לפי היא, לבוא, דלעתיד
למעלה) מלמטה העליות (כל הזה שבזמן השירים
חדש  השיר עם ומתחברים שמתקשרים כפי

לבוא הדביקות106דלעתיד גם (שנרגשת
חדש  לשיר באים ועי"ז בהעליון), וההתכללות

עצמו  לבוא דלעתיד זכר למעלה 107לשון שהוא
שירות  העשרה הוא 108מכל ענינו שכל שיר -

ית' ועצמותו מהותו עם וההתכללות ,109הדביקות
בחושבן". ולא חד הוא "אנת עשר", "אחד בחי'

הקשר ז. גם לבאר יש לעיל האמור ע"פ
שבו  הזמן לתוכן ויתרו בשלח דפרשיות והשייכות

בשבט: להעשירי בסמיכות - אלו פרשיות קורין

חודש הוא שבט xyrחודש cg`d להתחלת)
הוא  חודש עשר "עשתי - מניסן) החדשים מנין

שבט" להגאולה 110חודש במיוחד ששייך -
והשלימה  דבחי'111האמיתית הגילוי יהי' שאז

שבט  מחודש שלכן, חד", הוא "אנת עשר", "אחד
היתה שבו אדר, לחודש דפורים ,dle`bdבאים

ד"אכתי ומצב במעמד  אחשורוש 112גאולה עבדי
"פורים113אנן" לגאולה", גאולה ו"מיסמך ,
gqtl"114 ישראל נגאלו "שבו ניסן בחודש ,

שנאמר  ליגאל, עתידין ובו צאתך 115ממצרים כימי
נפלאות" אראנו מצרים .116מארץ

עצמו  עשר) עשתי (חודש שבט באים ובחודש
עשר ("אחד עשר אחד ליום העשירי meiמיום

עשר. שבאחד עשר אחד - מחורב")

דאחד  וההוספה העילוי בביאור להוסיף ויש
(א)meiעשר - עשר האחד חודש כללות לגבי

("אחד  "יום" של באופן היא עשר אחד שבחי'
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עדיין 100) נכלל אינו למעלה מלמטה בהעלי' משא"כ
.(71 הערה (כנ"ל ממש בהעליון

(א"י)101) ר"ת ישיר" ש"אז הרמז) (ע"ד להעיר ולחידודי
.(54 הערה לעיל (ראה י"א

השירים 102) שיר לומר נוהגים בישראל ק"ק שבכמה להעיר
שבת. קבלת לפני

"מובטחים 103) פיהו", מנשיקות "ישקני הכתוב והמשך
ומסתר  טעמי' סוד להם לבאר עליהם עוד להופיע מאתו
"תורה  לבוא, לעתיד תורה דטעמי גילוי עה"פ), (פרש"י צפונותי'"
("לימות  וכנס"י דהקב"ה הנישואין יהיו שאז תצא", מאתי חדשה
ד"שיר  התוכן שזהו ספט"ו)), (שמו"ר נישואין" יהיו המשיח

השירים".
ספ"ג.104) ידים
שם.105) ידים בחדא"ג
העלי'106) שהו"ע ושם, ואילך. ג ע' שה"ש אוה"ת ראה

קדשים. קדש הנק' הכתר לבחי' החכמה דבחי'

שע"י 107) דדכורא ושיר נוקבא שיר הם השירים "שיר כי,
. שלמעלה אתעדל"ת חדש שיר מבחי' זהו דלעת"ל ושיר .

שם). (אוה"ת מאתעדל"ת"
גם 108) למעלה הוא ב"ה לאוא"ס כתר מבחי' ההעלאה

שם). (אוה"ת מקדה"ק
"התגלות 109) - דקדושה פלשתים לבחי' מהשייכות להעיר

קץ", לאין ובהתרחבות ובגילוי בפילוש ה' בדביקות השמחה
הצדיקים) (מדרגת מבוקש" שום בלי מהו"ע מצד בה' "השמחה
לעתיד  הבירורים, עבודת גמר לאחרי רק בנ"י) כל (אצל שתהי' -
ימלא  "אז כמ"ש השלימות, בתכלית השמחה תהי' שאז לבוא,
השמחה  שהוא פלשתים ארץ להם יותן "וע"כ פינו", שחוק

ואילך). שסז ע' פרשתנו (אוה"ת כו'" בפילוש באלקות
ז.110) א, זכרי'
ע"ש 111) - "שבט" בהשם גם מלוכה""שבט כמרומז

.(118 ע' לעיל (ראה דוד בית דמלכות
א.112) יד, מגילה
המשיח,113) בימות גם יבטל לא שפורים - מזה ויתירה

מתוך  יעברו לא האלה הפורים "וימי כח) ט, (אסתר שנאמר
מגילה). הל' סוף (רמב"ם מזרעם" יסוף לא וזכרם היהודים

ובפרש"י.114) סע"ב ו, שם
טו.115) ז, מיכה
יא.116) פט"ו, שמו"ר רע"א. יא, ר"ה



a"pyz'dלח hay b"i ,dxiy zay ,glya t"ye hay `"i ,glya 't 'd mei zegiyn

והאחד  בעשירי נעשית בזה העיקרית והשלימות
עשר אחד בחודש efעשר dpya הארבעים שנת -

שם עם שקשורה (תש"יֿתשנ"ב), שעל a"nושתים
שכבר  - ס"ו) (כנ"ל העליות עניני כל נעשים ידו

enlyp העליות ההילולא 135כל ימי וכל 136דמ"ב ,
השנים  במ"ב ועבודתינו מעשינו שע"י העליות
שנה") בארבעים ד"ויהי השלימות על (בהוספה
שבדור  העמים במדבר המסעות מ"ב בדוגמת שהם

(דור  של זה הראשון ודור הגלות של האחרון
לארץ  הכניסה נעשית ממש ומיד ותיכף הגאולה),

והשלימה טובה האמיתית  בגאולה שאז 137ורחבה ,
שבאחד  עשר אחד דבחי' הגילוי שלימות תהי'

חד". הוא "אנת עשר,

*
למעשה ט. בנוגע לעיל מהאמור מההוראות

בפועל:

שלימות) (מלשון ולהשלים בכללהוסיף
תורתו  לימוד ההילולא, ליום השייכים הענינים

בתורה" ועוסקים שיושבים ד"עשרה )138(ובאופן
התורה בהפצת ואורחותיו בדרכיו והליכה
המשך ובמיוחד כולל חוצה, והמעיינות
ושירה, שמחה מתוך ההילולא, דיום ההתוועדויות
נעשית  שבו השבת דיום והנתינתֿכח כההוראה

שבת - ההילולא דיום .dxiyהשלימות

השירה  בענין עיקרית וג"כ נוספת והוראה
רינה  בלשון גם (שנקראת התפלה לעבודת 139בנוגע

הי' הזקן שרבינו (כידוע שירה של באופן (שירה))
הקשורה  השירה על שנוסף - ושירה) בקול מתפלל

צ"ל למעלה, מלמטה העלי' גמר eiykrעם (לאחרי
וההתכללות  הדביקות שמצד השירה העליות) כל

ל" והתחלה כהכנה ycgבהעליון, xiy דלעתיד "
ס"ו). (כנ"ל לבוא

הגאולה  על להתפלה בנוגע  האמיתית ובמיוחד
כל 140והשלימה  "כלו שכבר לאחרי (ובפרט

כ"ק 141הקיצין" כדברי העבודה, עניני כל ונשלמו ,
רגש  על שנוסף - דורנו) נשיא אדמו"ר מו"ח
עתה), (עד להגאולה והגעגועים והתשוקה הכוסף

רגשeiykrצ"ל ובעיקר מזה dgnyd142גם
ממש. זה ברגע ממש בפועל באה שהגאולה

עריכתי. אודות ולעורר להוסיף ויש
בשבט: עשר בחמשה גם מקום בכל התוועדויות

ל"האדם  ושייך קשור לאילן" השנה "ראש
אדם" קרויין לעליון 143("אתם אדמה ע"ש עץ 144, (

שנשתבחה145השדה" האילנות ובפרט `uxבהם,
ע"ש) ונקראת ארץ l`xyi(ששייכת אתם תהיו "כי ,

והנשים 146חפץ" (האנשים מהם בכאו"א ויש ,
וגפן  ושעורה חטה ד"ארץ הענינים פרטי כל והטף)
בכ"מ  כמבואר ודבש", שמן זית ארץ ורמון ותאנה

בזה  הענינים צ"ל 147פרטי לאילן" השנה וב"ראש .
כל  אצל הנ"ל העבודה עניני בכל והוספה חידוש
שיעורא  לפום וחד חד כל מישראל, ואחת אחד

דילי'.

השנה  ד"ראש ההתוועדויות ינצלו ובודאי
והחידוש  ההוספה ע"ד ולעורר לבאר כדי לאילן"
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שהשייכות  (להדעות הי"א לחודש אשר" לבני נשיא הגאולה*)
ערך  (קה"י המשכן בחנוכת כסדרם היא השנה לחדשי דהנשיאים
ביום  יתירה בהדגשה היא זו ששייכות לומר, ויש ועוד)), שבט.

הי"א. דחודש הי"א
שירה,135) שבת שלאחריו, בשבת העליות שלימות גם כולל

ס"ו). (כנ"ל השיר שע"י העליות כל שכולל
שם 136) עם קשורות קדיש אמירת ע"י שהעליות ולהעיר,

a"n.(שם ופע"ח הכוונות (שער
שבט 137) וי"א י' הימים: להמשך בנוגע הרמז וי"ל

- הנשיאות ענין עם iypda`הקשורים iepiy י"ג) השבת יום ,
- עמלק במלחמת וחותמה שסיומה בשלח פרשת zzxkdשבט)

wlnr ly erxf לאכול) ישראל לארץ הכניסה - בשבט וט"ו ,
dxigadמפרי') zia oipae.(פירות יהיו בו (שגם

(סה"מ 138) שלו הגאולה לחג הידוע בהמאמר כמבואר
ואילך). קמח ע' תרפ"ח

(*miycg 'b ixg`l - xeaird zpyae,mei w"icv,dxizi dybcdae
w"icvd zpy - ef dpya.

ועוד.139) ואתחנן. ר"פ ספרי
התפלה 140) עבודת ע"י שנעשית הפרטית הגאולה על נוסף

ס"ד). אגה"ק (תניא
ב.141) צז, סנהדרין
רק 142) לא - ואילך) רכג ס"ע תרנ"ז (סה"מ גדר שפורצת

הגאולה, גדרי פריצת ובעיקר גם אלא הגלות, גדרי פריצת
. מצרים בלי ד"נחלה באופן היא עצמה יעקב שהגאולה נחלת .

. ונגבה"אביך וצפונה וקדמה ימה ופרצת בו שכתוב כיעקב .
ואילך). סע"א קיח, (שבת

רע"א.143) סא, יבמות
פל"ג.144) אכ"ח מאמר עש"מ ועוד. רע"א. ג, של"ה ראה
ובכ"מ.

א.145) ז, תענית וראה יט. כ, שופטים פ'
אלול.146) ב' אייר. י"ז יום" "היום וראה יב. ג, מלאכי
ובכ"מ.

(147- וש"נ. ואילך. 252 ע' ח"ב תש"נ התוועדויות ראה
ואילך. 193 ע' לקמן וראה



לט a"pyz'd hay b"i ,dxiy zay ,glya t"ye hay `"i ,glya 't 'd mei zegiyn

לעורר  ובמיוחד כולל הנ"ל, העבודה בעניני
בגלל  השמחה לרגש ועד והגעגועים התשוקה
ולשבוע  מפרי' לאכול נכנסים ומיד שתיכף הידיעה
בתכלית  בה התלויות המצוות כל ולקיים מטובה,

רצונך" "כמצות .148השלימות,

עשר יא. חמשה לפני שעוד - ועיקר ויה"ר
צמח  ד"איש הצמיחה ושלימות גמר יהי' בשבט

"וקם נאמר עליו ומושל)hayשמו", רודה (מלך
משרשיו 149מישראל" ונצר ישי מגזע חוטר "ויצא ,

.150יפרה" מלך) (מינוי דוד מבית מלך "יעמוד -.
. בעמלק") לה' ("מלחמה ה' מלחמות .וילחם

במקומו" מקדש הבחירה).151ובנה בית (בנין

מיום  בבואנו ממש, ומיד שתיכף - ובפשטות
הארבעים  דשנת עשר עשתי בחודש עשר עשתי

גו'152ושתים  ובזקנינו ("בנערינו בנ"י כל יוצאים ,
ובבנותינו" ועולים 153בבנינו העמים", מ"מדבר (

ולבית  הקודש עיר ולירושלים הקדושה לארצנו
ידו  שנית אדנֿי ש"יוסיף כיון - השלישי המקדש

גו" ישראל נדחי ואסף שיר 154גו' לך ו"נודה ,
ש"155חדש" באופן ,`lni"פינו כמרומז 156שחוק -

שבדורנו. משיח דורנו, נשיא של שמותיו בב'

ותטעמו  "תבאמו הים: בשירת הכתוב ובלשון
ימלוך  ה' ידיך כוננו אדנֿי מקדש גו' נחלתך בהר
דמתןֿתורה: בפרשה - לזה ובהמשך ועד", לעולם

לאמר" האלה הדברים כל את אלקים ,157"וידבר
מחורב") יום עשר ("אחד דמתןֿתורה השלימות

חדשה ב"תורה תצא".iz`nשתתגלה
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ואילך.148) פי"ז תרל"ז וככה המשך ויחי. ר"פ תו"ח ראה
ועוד.

ובפרש"י.149) יז כד, בלק
א.150) יא, ישעי'
ספי"א.151) מלכים הל' רמב"ם

בארבעים 152) ויהי גו' מחורב יום עשר "אחד מ"ש ע"ד
גו'". חודש עשר בעשתי שנה

ט.153) יו"ד, בא
יאֿיב.154) שם, ישעי'
(ובתוס'155) ב קטז, פסחים - גאלנו" "אשר ברכת נוסח

שם).
א.156) לא, ברכות וראה ב. קכו, תהלים
א.157) כ, יתרו

a"pyz'd hay b"i ,dxiy zay ,glya t"ye hay `"i ,glya 't 'd mei zegiyn

והאחד  בעשירי נעשית בזה העיקרית והשלימות
עשר אחד בחודש efעשר dpya הארבעים שנת -

שם עם שקשורה (תש"יֿתשנ"ב), שעל a"nושתים
שכבר  - ס"ו) (כנ"ל העליות עניני כל נעשים ידו

enlyp העליות ההילולא 135כל ימי וכל 136דמ"ב ,
השנים  במ"ב ועבודתינו מעשינו שע"י העליות
שנה") בארבעים ד"ויהי השלימות על (בהוספה
שבדור  העמים במדבר המסעות מ"ב בדוגמת שהם

(דור  של זה הראשון ודור הגלות של האחרון
לארץ  הכניסה נעשית ממש ומיד ותיכף הגאולה),

והשלימה טובה האמיתית  בגאולה שאז 137ורחבה ,
שבאחד  עשר אחד דבחי' הגילוי שלימות תהי'

חד". הוא "אנת עשר,

*
למעשה ט. בנוגע לעיל מהאמור מההוראות

בפועל:

שלימות) (מלשון ולהשלים בכללהוסיף
תורתו  לימוד ההילולא, ליום השייכים הענינים

בתורה" ועוסקים שיושבים ד"עשרה )138(ובאופן
התורה בהפצת ואורחותיו בדרכיו והליכה
המשך ובמיוחד כולל חוצה, והמעיינות
ושירה, שמחה מתוך ההילולא, דיום ההתוועדויות
נעשית  שבו השבת דיום והנתינתֿכח כההוראה

שבת - ההילולא דיום .dxiyהשלימות

השירה  בענין עיקרית וג"כ נוספת והוראה
רינה  בלשון גם (שנקראת התפלה לעבודת 139בנוגע

הי' הזקן שרבינו (כידוע שירה של באופן (שירה))
הקשורה  השירה על שנוסף - ושירה) בקול מתפלל

צ"ל למעלה, מלמטה העלי' גמר eiykrעם (לאחרי
וההתכללות  הדביקות שמצד השירה העליות) כל

ל" והתחלה כהכנה ycgבהעליון, xiy דלעתיד "
ס"ו). (כנ"ל לבוא

הגאולה  על להתפלה בנוגע  האמיתית ובמיוחד
כל 140והשלימה  "כלו שכבר לאחרי (ובפרט

כ"ק 141הקיצין" כדברי העבודה, עניני כל ונשלמו ,
רגש  על שנוסף - דורנו) נשיא אדמו"ר מו"ח
עתה), (עד להגאולה והגעגועים והתשוקה הכוסף

רגשeiykrצ"ל ובעיקר מזה dgnyd142גם
ממש. זה ברגע ממש בפועל באה שהגאולה

עריכתי. אודות ולעורר להוסיף ויש
בשבט: עשר בחמשה גם מקום בכל התוועדויות

ל"האדם  ושייך קשור לאילן" השנה "ראש
אדם" קרויין לעליון 143("אתם אדמה ע"ש עץ 144, (

שנשתבחה145השדה" האילנות ובפרט `uxבהם,
ע"ש) ונקראת ארץ l`xyi(ששייכת אתם תהיו "כי ,

והנשים 146חפץ" (האנשים מהם בכאו"א ויש ,
וגפן  ושעורה חטה ד"ארץ הענינים פרטי כל והטף)
בכ"מ  כמבואר ודבש", שמן זית ארץ ורמון ותאנה

בזה  הענינים צ"ל 147פרטי לאילן" השנה וב"ראש .
כל  אצל הנ"ל העבודה עניני בכל והוספה חידוש
שיעורא  לפום וחד חד כל מישראל, ואחת אחד

דילי'.

השנה  ד"ראש ההתוועדויות ינצלו ובודאי
והחידוש  ההוספה ע"ד ולעורר לבאר כדי לאילן"
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שהשייכות  (להדעות הי"א לחודש אשר" לבני נשיא הגאולה*)
ערך  (קה"י המשכן בחנוכת כסדרם היא השנה לחדשי דהנשיאים
ביום  יתירה בהדגשה היא זו ששייכות לומר, ויש ועוד)), שבט.

הי"א. דחודש הי"א
שירה,135) שבת שלאחריו, בשבת העליות שלימות גם כולל

ס"ו). (כנ"ל השיר שע"י העליות כל שכולל
שם 136) עם קשורות קדיש אמירת ע"י שהעליות ולהעיר,

a"n.(שם ופע"ח הכוונות (שער
שבט 137) וי"א י' הימים: להמשך בנוגע הרמז וי"ל

- הנשיאות ענין עם iypda`הקשורים iepiy י"ג) השבת יום ,
- עמלק במלחמת וחותמה שסיומה בשלח פרשת zzxkdשבט)

wlnr ly erxf לאכול) ישראל לארץ הכניסה - בשבט וט"ו ,
dxigadמפרי') zia oipae.(פירות יהיו בו (שגם

(סה"מ 138) שלו הגאולה לחג הידוע בהמאמר כמבואר
ואילך). קמח ע' תרפ"ח

(*miycg 'b ixg`l - xeaird zpyae,mei w"icv,dxizi dybcdae
w"icvd zpy - ef dpya.

ועוד.139) ואתחנן. ר"פ ספרי
התפלה 140) עבודת ע"י שנעשית הפרטית הגאולה על נוסף

ס"ד). אגה"ק (תניא
ב.141) צז, סנהדרין
רק 142) לא - ואילך) רכג ס"ע תרנ"ז (סה"מ גדר שפורצת

הגאולה, גדרי פריצת ובעיקר גם אלא הגלות, גדרי פריצת
. מצרים בלי ד"נחלה באופן היא עצמה יעקב שהגאולה נחלת .

. ונגבה"אביך וצפונה וקדמה ימה ופרצת בו שכתוב כיעקב .
ואילך). סע"א קיח, (שבת

רע"א.143) סא, יבמות
פל"ג.144) אכ"ח מאמר עש"מ ועוד. רע"א. ג, של"ה ראה
ובכ"מ.

א.145) ז, תענית וראה יט. כ, שופטים פ'
אלול.146) ב' אייר. י"ז יום" "היום וראה יב. ג, מלאכי
ובכ"מ.

(147- וש"נ. ואילך. 252 ע' ח"ב תש"נ התוועדויות ראה
ואילך. 193 ע' לקמן וראה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה שבט, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר יוסף שי' דקל

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מי"ז בטבת, ות"ח גם כן עבור הפ"ש והספרים ששלח, כרשום בשולי 

הגליון. ובודאי גם להבא יעשה כן ותודה מראש.

על יסוד הרושם מפגישתנו ושיחתנו ארשה לי להעיר שבנוגע לספרי שימוש בכלל יש תועלת 

מעשית גדולה בחוט דבוק בכריכה לסמן המקום שמפסיקים בו. בפרט כשהמדובר בספר הספרים, 

שבודאי הכוונה בחלוקת מתנה זו שישתמשו בספר קדוש זה לעתים הכי תכופות, ומתנאי תפקידיהם 

שההפסקה מצוי', שלכן משנה חשיבות לחוט שכזה.

תקותי שהאנציקלופדיא-כיס ששלח לי מאז מצא הד נכון והוא נפוץ ברבים.

בטח השתתף באופן המתאים בעצרת כ"ד טבת, ביום מלאות מאה וחמשים שנה להסתלקותו 

של אדמו"ר הזקן בעל התניא והשלחן-ערוך, אבי תנועת חב"ד ושיטתה. וזה מזכירני שבאנציקלופדיא 

הכיס שלו סיומו בערך "תניא", כרשום בזכרוני.

בכבוד ובברכה ובת"ח עוה"פ.



מ

.c"qa.a"pyz'd *haya xyr dyng zegiyn
a"pyz'dhayaxyrdyngzegiyn

בשבט א. עשר חמשה של המיוחד -1ענינו
תחנון  בו אומרים שלפניו 2שאין במנחה לא וגם ,3

שהוא -"oli`l dpyd y`x במשנה כדאיתא ,"4:
ב"ה  ב"ש, דברי לאילן, השנה ראש בשבט "באחד

כב"ה  והלכה בו", עשר בחמשה .5אומרים

ישראל  מנהג פירות,6ולכן מיני זה ביום לאכול
שבה  ישראל, ארץ בהם שנשתבחה פירות ובפרט

לאילן" השנה "ראש של ענינו -picl`מודגש
מעשר" .7"לענין

ישראל  של בעבודתם היום של ענינו לבאר ויש
הוראה  מלשון התורה עניני כבכל לימוד 8- ,

את  לשמש נבראתי "אני האדם, בעבודת והוראה
ועוד 9קוני" עצמו, זה ליום בנוגע לראש לכל -

על  להמשיכו יש השנה", "ראש להיותו ועיקר,
בשנה  לאילן" השנה ל"ראש (עד כולה השנה ובכל
עלי' יותר, נעלה חידוש יתוסף שאז שלאח"ז,

מעלי'). למעלה

ובהקדמה:ב.

כמ"ש  בנ"י, עם קשור - האדם 10"אילן" "כי
אדם" קרויין "אתם בנ"י, על בעיקר ע"ש 11(שקאי ,

לעליון" האילנות 12"אדמה ובפרט השדה", עץ (
האילנות) גופא וביניהם ישראל, (שבארץ

ששייכותם ישראל, ארץ בהם ux`lשנשתבחה
l`xyiתחילה שישנם מזה כתוצאה l`xyiaהיא

עצמם.

הידוע  ע"פ - יותר נקראים 13ויומתק שישראל
כמ"ש "ארץ", חפץ",14בשם ארץ אתם תהיו  "כי

לעשות 15וכמארז"ל שרצתה ארץ שמה נקרא "למה
רצון  מלשון "רצתה" קונה", מלשון 16רצון וגם ,

חפץ"17מרוצה  ב"ארץ בעיקר שייך זה שענין ,
" מישראל שכאו"א כל dvexדישראל, לעשות הוא

גדולה)18המצוות" הכי (בזריזות ש"רץ ועד ,
גם19למצוה" ונעשה נמשך ידם ועל ,ux`a
שבארץ 20ישראל  הענינים פרטי שכל מובן ומזה ,

בישראל. תחילה ישנם ישראל

דשבעת  הענין תוכן לבאר יש לכך ובהתאם
חטה  "ארץ ישראל: ארץ בהם שנשתבחה המינים

ודבש" שמן זית ארץ ורמון ותאנה וגפן 21ושעורה

המדות  שבעת כנגד הם המינים ששבעת כידוע -22,
כולה" זהב ד"מנורת הקנים על 23שבעת שקאי ,

שבעה  סוגים, לשבעה שנחלקת ישראל כנסת
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וכולל*) ערבית, תפלת לאחרי בשבט עשר חמשה מוצאי
תפלת לאחרי בשבט עשר חמשה בליל שנאמרו הדברים גם
בה וניתוספו מנחה. לאחרי בשבט עשר חמשה ובערב ערבית,
(ב"יחידות" שבט טו"ב וליל שבט, י"א משיחות פרטים גם

- שיחיו) להאורחים .l"endכללית
ביום1) באשלמותא" סיהרא ד"קיימא המעלה על נוסף

עוז וביתר שאת וביתר ועאכו"כ חודש, שבכל עשר חמשה
מכל שלמעלה עשר" "אחד בחי' עם שקשור עשר, האחד בחודש
בשלח וש"פ שבט י"א משיחות (קונטרס כמדובר ספירות, עשר

ואילך)). 178 ע' (לעיל זו שנה
תחנון2) אומרים שאין שבימים jxevלהעיר, oi`,בתחנון

דתחנון שהענינים בלבד זו לא mnvrnכלומר, miyrpללא)
צורך אין שמלכתחילה אלא היום, מעלת מצד תחנון) אמירת

דתחנון. בהענין
ס"ח.3) שם אדה"ז לשו"ע השלמה ס"ו. סקל"א או"ח שו"ע

גואל. לציון ובא לפני אדה"ז סידור
ר"ה.4) מס' ריש
ה"ב.5) פ"א מע"ש הל' הי"א. פ"ה תרומות הל' רמב"ם
שם.6) השלמה שם. או"ח מג"א
ב)שבט7) (ט"ו קודם שחנטו האילן פירות מעשרין "שאין

רמב"ם שם. ר"ה ורע"ב (פרש"י ב)שבט" (ט"ו לאחר שחנטו על
שם).

ברא8) ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק נג,ראה זח"ג שית.
ועוד. ב.

קידושין.9) מס' סוף וברייתא משנה

יט.10) כ, שופטים
רע"א.11) סא, יבמות
ח"ב12) אכ"ח מאמר עש"מ ועוד. רע"א. ג, של"ה ראה

ובכ"מ. פל"ג.
ובכ"מ.13) בתחלתו. בראשית תו"א גם ראה
אלול.14) ב' אייר. י"ז יום" "היום וראה יב. ג, מלאכי
ובכ"מ.
ח.15) פ"ה, ב"ר
שם.16) המת"כ פי'
סע"ג.17) א, שם תו"א שם. מהרז"ו פי' ראה
ספ"ב.18) גירושין הל' רמב"ם
וש"נ.19) ואילך. 371 ע' חי"ז לקו"ש וראה מ"ב. פ"ד אבות
של20) המפורסמת ההוראה בקיום בעבודתם גם כולל

(בחו"ל) כאן "עשה חב"ד: (אגרותֿקודשנשיאי ישראל" ארץ
ח"א מהוריי"צ תפה).אדמו"ר ע'

ח.21) ח, עקב
להאריז"ל22) הליקוטים וספר תורה לקוטי עה"פ.ראה

שסז. ע' ריש אגרותֿקודש לוי"צ לקוטי
ב.23) ד, זכרי'



מי a"pyz'd haya xyr dyng zegiyn

ה' בעבודת ישנם 24אופנים אלו ענינים פרטי שכל ,
מישראל  והנש 25בכאו"א האנשים והטף , .26ים

השנה ש"ראש רקoli`lואף שייך "dyngl
שמן  זית "ארץ הב', ד"ארץ" המינים ב' - מהם
(חטה  "ארץ הא', מ"ארץ" מינים ג' ורק ודבש",
חטה  משא"כ ורמון", ותאנה ו)גפן ושעורה
בחמשה  אינו שלהם (ור"ה אילנות שאינם ושעורה
"ראש  שהוא בתשרי, באחד אלא בשבט, עשר

וירקות" קטניות תבואה למעשרות מ"מ,5השנה - (
מקדים  שהכתוב 27dxeryeכיון dhg ותאנה לגפן

ו"כל  ודבש, שמן זית זה 28ורמון בפסוק המוקדם
לברכה" בהלימוד 29מוקדם גם להקדימם יש ,

האדם. בעבודת וההוראה

הלימוד  לפניהם להקדים שיש אלא עוד ולא
" מתיבת הכתוב `uxוההוראה שבהתחלת "30,

הן xewndשהיא צמיחה, עניני כל באים שממנה
(גפן  האילן פירות והן ושעורה), (חטה תבואה
צמיחת  שמקום דאף ודבש), שמן זית ורמון ותאנה

ב"גן" הוא (מקום 31האילנות משדה שלמעלה
התבואה  ה"גן"32צמיחת גם הרי, סתם, שבארץ (

ב"ארץ"), יותר נעלית (דרגא מה"ארץ" חלק הוא
כדלקמן.

":`ux"ג.

כל 33כתיב  (שכולל לחם" יצא ממנה "ארץ
מאכל  וע"י 34עניני לאחרי - האילן) פירות גם ,

האדם  ויגיעת וזריעה,35עבודת מחרישה החל ,
המשנה  ישראל 36ובלשון "בארץ החורש", "הזורע

כרבי" והדר ברישא דזרעי ואין 37קאי היא ש"קשה ,
חרישה" בלא (הזריעה) לכסות היינו,38יכול ,

יש  ארץ), (בכל הזריעה שלפני החרישה על שנוסף
ועד"ז  הזריעה, שלאחרי חרישה קשה) (בארץ גם

דפת" ד"סידורא המלאכות .39שאר

לקונו  האדם בעבודת שהתחלת 40ודוגמתו -
לב  להיות חרישה בבחינת היא נשבר העבודה

כמ"ש 41ונדכה  לא 42, אלקים ונדכה נשבר "לב
כו'.43תבזה" והצמיחה הזריעה תהי' ועי"ז ,

בעבודת  החרישה לענין בנוגע להוסיף ויש
הבעש"ט  תורת ע"פ - תהיו 44האדם "כי הפסוק על

בה  שטמונים לארץ נמשלו שבנ"י חפץ", ארץ אתם
לחפש  צורך שיש אלא ומרגליות, טובות אבנים
שנמצאים  (כיון חיפוש אחר לחיפוש ועד אותם,

צורך ויש בארץ), מיוחדים dxitgaבמקומות
פני  על אינם המקומות שברוב (כיון הארץ בעומק
עבודת  שדוגמתה - הארץ) בעומק אלא הארץ,

dyixgd יותר גדולה ביגיעה צורך שיש אלא ,45.

האדם ד. בעבודת נכללים - יותר ובכללות
בירידת `uxב" העבודה נעשית שבהם הענינים כל "

מלאכות  ל"ט כל שהם (ב"ארץ"), למטה ,46הנשמה
. החורש אחת":"הזורע חסר ארבעים .
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ובכ"מ.24) בהעלותך. ר"פ לקו"ת ראה
יחדיו.25) מישראל כו"כ במעמד - יתירה ובהדגשה
ממש,26) בגלוי - ההתגלות באופן דרגות חילוקי שיש אף

ועד במציאות, שישנו העלם ובהעלם, בכח או סתם, בגלוי
בכ"מ). (כמבואר במציאות שאינו להעלם

חלק27) של"ה (ראה תורה גם הוא בתורה שסדר להעיר,
בנדו"ד, ובפרט ב)), (תב, בתחלתו לשונות כלל תושבע"פ

בפנים. כדלקמן ברכות, לדיני שנפק"מ
א.28) מא, ברכות
וחזר29) הסדר את (השני) ארץ ש"הפסיק לאחרי וגם

היא חשיבותם - ב) שם, (פרש"י חשובים" ותמרים זיתים לעשות
המאוחר מן חשוב השני לארץ שהסמוך ורמון, ותאנה גפן לגבי
הראשון. לארץ הסמוכים ושעורה חטה לגבי ולא הראשון, מארץ

הב',30) וארץ וגו'", חטה "ארץ הא', ארץ - יותר ובפרטיות
גו'". שמן זית "ארץ

תש31) - זו לשנה המיוחדת מהשייכות שממנהa"pלהעיר -
"גן". הנ"ג, לשנת נכנסים

יו"ד).32) יא, (עקב הירק" "גן גם שיש אף
ה.33) כח, איוב
ועוד.34) נד. לא, ויצא פרש"י ראה

ע"י35) שנבראת ניתנהd"awdדאף מ"מ, ,mc`dlבאופן
- "לעשות" ע"י ezribieשדוקא ezcear.הלחם צמיחת תהי' -

סע"א.36) עג, שבת
רע"ב.37) שם,
שם.38) פרש"י
רע"ב.39) עד, שם
(ע'40) חרישה ערך להצ"צ) (דא"ח הלקוטים ספר גם ראה

וש"נ. ואילך). תתקנ
ונשמה41) ושלם בריא גוף צ"ל בגשמיות כי, ברוחניות,

נשבר ד"לב הרגש ישנו שברוחניות אלא דוקא, ושלימה בריאה
ונדכה".
יט.42) נא, תהלים
כל43) שהרי השמחה, רגש גם צ"ל זה עם שביחד אלא

הל' סוף (רמב"ם לבב וטוב שמחה מתוך צ"ל ה' עבודת עניני
ובכ"מ). לולב.

(44.14 שבהערה יום" "היום
"יגעת45) - המציאה גם יותר, גדולה שהיגיעה וכיון

יותר. גדולה היא - ומצאת"
מלאכות46) ל"ט הלשון הובא מקומות שבכמה להעיר,

אף ד), מט, בחוקותי לקו"ת לדוגמא (ראה דפת לסידורא בנוגע
הוא דפת לסידורא השייכות המלאכות של המדוייק שהמספר

.c"qa.a"pyz'd *haya xyr dyng zegiyn
a"pyz'dhayaxyrdyngzegiyn

בשבט א. עשר חמשה של המיוחד -1ענינו
תחנון  בו אומרים שלפניו 2שאין במנחה לא וגם ,3

שהוא -"oli`l dpyd y`x במשנה כדאיתא ,"4:
ב"ה  ב"ש, דברי לאילן, השנה ראש בשבט "באחד

כב"ה  והלכה בו", עשר בחמשה .5אומרים

ישראל  מנהג פירות,6ולכן מיני זה ביום לאכול
שבה  ישראל, ארץ בהם שנשתבחה פירות ובפרט

לאילן" השנה "ראש של ענינו -picl`מודגש
מעשר" .7"לענין

ישראל  של בעבודתם היום של ענינו לבאר ויש
הוראה  מלשון התורה עניני כבכל לימוד 8- ,

את  לשמש נבראתי "אני האדם, בעבודת והוראה
ועוד 9קוני" עצמו, זה ליום בנוגע לראש לכל -

על  להמשיכו יש השנה", "ראש להיותו ועיקר,
בשנה  לאילן" השנה ל"ראש (עד כולה השנה ובכל
עלי' יותר, נעלה חידוש יתוסף שאז שלאח"ז,

מעלי'). למעלה

ובהקדמה:ב.

כמ"ש  בנ"י, עם קשור - האדם 10"אילן" "כי
אדם" קרויין "אתם בנ"י, על בעיקר ע"ש 11(שקאי ,

לעליון" האילנות 12"אדמה ובפרט השדה", עץ (
האילנות) גופא וביניהם ישראל, (שבארץ

ששייכותם ישראל, ארץ בהם ux`lשנשתבחה
l`xyiתחילה שישנם מזה כתוצאה l`xyiaהיא

עצמם.

הידוע  ע"פ - יותר נקראים 13ויומתק שישראל
כמ"ש "ארץ", חפץ",14בשם ארץ אתם תהיו  "כי

לעשות 15וכמארז"ל שרצתה ארץ שמה נקרא "למה
רצון  מלשון "רצתה" קונה", מלשון 16רצון וגם ,

חפץ"17מרוצה  ב"ארץ בעיקר שייך זה שענין ,
" מישראל שכאו"א כל dvexדישראל, לעשות הוא

גדולה)18המצוות" הכי (בזריזות ש"רץ ועד ,
גם19למצוה" ונעשה נמשך ידם ועל ,ux`a
שבארץ 20ישראל  הענינים פרטי שכל מובן ומזה ,

בישראל. תחילה ישנם ישראל

דשבעת  הענין תוכן לבאר יש לכך ובהתאם
חטה  "ארץ ישראל: ארץ בהם שנשתבחה המינים

ודבש" שמן זית ארץ ורמון ותאנה וגפן 21ושעורה

המדות  שבעת כנגד הם המינים ששבעת כידוע -22,
כולה" זהב ד"מנורת הקנים על 23שבעת שקאי ,

שבעה  סוגים, לשבעה שנחלקת ישראל כנסת
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וכולל*) ערבית, תפלת לאחרי בשבט עשר חמשה מוצאי
תפלת לאחרי בשבט עשר חמשה בליל שנאמרו הדברים גם
בה וניתוספו מנחה. לאחרי בשבט עשר חמשה ובערב ערבית,
(ב"יחידות" שבט טו"ב וליל שבט, י"א משיחות פרטים גם

- שיחיו) להאורחים .l"endכללית
ביום1) באשלמותא" סיהרא ד"קיימא המעלה על נוסף

עוז וביתר שאת וביתר ועאכו"כ חודש, שבכל עשר חמשה
מכל שלמעלה עשר" "אחד בחי' עם שקשור עשר, האחד בחודש
בשלח וש"פ שבט י"א משיחות (קונטרס כמדובר ספירות, עשר

ואילך)). 178 ע' (לעיל זו שנה
תחנון2) אומרים שאין שבימים jxevלהעיר, oi`,בתחנון

דתחנון שהענינים בלבד זו לא mnvrnכלומר, miyrpללא)
צורך אין שמלכתחילה אלא היום, מעלת מצד תחנון) אמירת

דתחנון. בהענין
ס"ח.3) שם אדה"ז לשו"ע השלמה ס"ו. סקל"א או"ח שו"ע

גואל. לציון ובא לפני אדה"ז סידור
ר"ה.4) מס' ריש
ה"ב.5) פ"א מע"ש הל' הי"א. פ"ה תרומות הל' רמב"ם
שם.6) השלמה שם. או"ח מג"א
ב)שבט7) (ט"ו קודם שחנטו האילן פירות מעשרין "שאין

רמב"ם שם. ר"ה ורע"ב (פרש"י ב)שבט" (ט"ו לאחר שחנטו על
שם).

ברא8) ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק נג,ראה זח"ג שית.
ועוד. ב.

קידושין.9) מס' סוף וברייתא משנה

יט.10) כ, שופטים
רע"א.11) סא, יבמות
ח"ב12) אכ"ח מאמר עש"מ ועוד. רע"א. ג, של"ה ראה

ובכ"מ. פל"ג.
ובכ"מ.13) בתחלתו. בראשית תו"א גם ראה
אלול.14) ב' אייר. י"ז יום" "היום וראה יב. ג, מלאכי
ובכ"מ.
ח.15) פ"ה, ב"ר
שם.16) המת"כ פי'
סע"ג.17) א, שם תו"א שם. מהרז"ו פי' ראה
ספ"ב.18) גירושין הל' רמב"ם
וש"נ.19) ואילך. 371 ע' חי"ז לקו"ש וראה מ"ב. פ"ד אבות
של20) המפורסמת ההוראה בקיום בעבודתם גם כולל

(בחו"ל) כאן "עשה חב"ד: (אגרותֿקודשנשיאי ישראל" ארץ
ח"א מהוריי"צ תפה).אדמו"ר ע'

ח.21) ח, עקב
להאריז"ל22) הליקוטים וספר תורה לקוטי עה"פ.ראה

שסז. ע' ריש אגרותֿקודש לוי"צ לקוטי
ב.23) ד, זכרי'



a"pyz'dמב haya xyr dyng zegiyn

"ארבעים `zgהלשון xqg"47 שלושים (ולא
מ"ש  ע"ד הוא מאלקים"48ותשע) מעט "ותחסרהו

בעולם 49[כמארז"ל  נבראו בינה שערי "חמישים
למשה ניתנו `zgכולם xqg ותחסרהו שנאמר ,

מאלקים  שהחסרון לכך שנוסף - מאלקים"] מעט
גם  הרי, אחת", "חסר בלבד, "מעט" אלא אינו
הקב"ה  של מיוחדת פעולה הוא זה חסרון
כיון  חסרון, הי' לא זו פעולה ולפני ("ותחסרהו"),

כמ"ש  אלקים, בבחינת הוא מישראל 50שכאו"א

כיון  מזה, ויתירה אתם", אלקים אמרתי "אני
אלקים" הוי' ומגן הוא 51ש"שמש אלקים ששם ,

הוא  מישראל שכאו"א נמצא, הוי', לשם ונרתק מגן
הוי' שם בבחינת וכמ"ש 52גם הוי'53, חלק 54"כי

אצלו  נעשה ב"ארץ" למטה שבירידתו אלא עמו",
מאלקים"). מעט ("ותחסרהו זה חסרון

מאלקים") מעט ("ותחסרהו זה וחסרון
המלאכות  פרטי בכל לעסוק למטה שבירידה
הוא  אחת") חסר ("ארבעים ה"ארץ" שבעבודת

'ilr jxevl לצורך היא ירידה שכל הכלל (כידוע
הירידה) לפני מכמו יותר נעלה ומצב למעמד עלי'

(ארבעים) אחת" ה"חסר שנשלם שנעשה 55- ועד ,

שמתעלה  עוז, וביתר שאת ביתר יותר, גדול יתרון
אתם", ד"אלקים מהדרגא יותר נעלית לדרגא

הוי'. דשם מהדרגא גם ולמעלה

דשבעת ה. הענינים פרטי ולבאר להוסיף ויש
האדם  בעבודת על)56המינים (ומיוסד (ע"ד

להאריז"ל  תורה בלקוטי -57המבואר קבלה) ע"פ
גם) (ולאח"ז ורמון ותאנה וגפן ושעורה "חטה

ודבש": שמן זית ארץ

"dhg כבשרו ובשר דם שנעשה אדם, מאכל - "
האלקית  לנפש ששייכת העבודה על רומז -

שבו). (ה"אדם" מישראל שבכאו"א

"dxerye בהמה מאכל - בגמרא 58" וכמסופר ,59

צא  לו אמרו יפות, נעשו שעורים להם שכש"אמר
העבודה  על רומז - ולחמורים" לסוסים ובשר
מישראל שבכאו"א הבהמית לנפש ששייכת

שבו). (ה"בהמה"

"gnynd iyexiz" - "otbe"ואנשים -60אלקים
העבודה  עניני בכל השמחה הוספת על שרומז

נפש עניני ziwl`dד"אלקים", ובכל ("חטה"),
לבב) ישמח "(יין כמו ד"אנשים", העבודה

חלישות 61אנוש" לשון מכל 62, הלב "עקוב (כמו
הוא" נפש63ואנוש על שקאי ,(zindad.("שעורה")

"dp`zeעלה "ויתפרו כמ"ש - "dp`z ויעשו
חגורות" עור 64להם כתנות גו' ש"ויעש וממשיך ,
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רמז). ע' תר"ל סה"מ (ראה י"א*
ואילך.47) רמד ע' שם סה"מ גם ראה - לקמן בהבא
ו.48) ח, תהלים
וש"נ.49) ב. כא, ר"ה
ו.50) פב, תהלים
ובכ"מ.51) רפ"ד. שעהיוה"א תניא וראה יב. פד, שם
בציור52) הוא דישראל** שהגוף כידוע - הגוף מצד אפילו

מצד ועאכו"כ ועוד), תקכד. ע' תזריע אוה"ת (ראה הוי' שם
(ראה הוי' שם אותיות דד' הענינים פרטי כל בה שיש הנשמה,

ובכ"מ). פ"ד. אגה"ת תניא
שם.53) אגה"ת וראה ט. לב, האזינו
"חלק54) היותו על ב.`dwlנוסף לא, (איוב ממש" ממעל

רפ"ב). תניא
יצא55) (ש)ממנה ב"ארץ גם מרומז זה שענין לומר, ויש

בהם שנשתבחה המינים שבעת האילן, פירות גם שכולל לחם",
כנגד שהם ישראל zecndארץ zrayכללות על שרומז -

במספר הם שבפרטיות המדות, שבעת דבירור (ז'h"nהעבודה
"חמישים שזהו"ע - מדות) מז' כלולה מדה כל כי ז', פעמים

. בינה אחתשערי חסר באים.. ועי"ז מאלקים", מעט ותחסרהו .
שערי למ"ט שבאיןֿערוך להדרגא (ועד דבינה הנו"ן לשער

בינה).

(*a (ipgexd mgla) dribide dceard i"ry - fnxd c"r l"ie`"i
dlrnly zewl`d 'iga) "xyr cg`" 'igal mi`a zek`ln
edfy ,(d`ixadl zkiiyd zewl` 'iga) xyrn dlrnly (d`ixadn

."zg` xqg mirax`" iabl "mirax`"c ielird okez mb
(**n"dq d`x) r"de` iteba mb eznbec dyrp dxigad oipr jxevle

.(hiy r"q e"pxz

וגו' ושעורה חטה "ארץ הכתובים, המשך לבאר יש ועפ"ז
העבודה שע"י - בה" כל תחסר לא גו' "ארץ ודבש", שמן זית

"חמשים מ"ט, המדות, שבעת המינים, `zgבשבעת xqg,"
ד" להשלימות xqgzבאים `l(ש בגימטריאlk(כיון "כל" בה",

חמישים.
ט"ו56) בשלח ש"פ משיחות קונטרס גם ראה - לקמן בהבא

תש"נ ואילך)בשבט 252 ע' ח"ב תש"נ .(התוועדויות
(57.22 שבהערה
ועוד.58) רפ"ב. סוטה
ע'59) (שם ס"ט הנ"ל בקונטרס נתבאר - סע"ב. ג, פסחים

ואילך). 258
יג.60) ט, שופטים
טו.61) קד, תהלים
והב'62) איש***, לשון הא' פירושים, ב' בו יש אנוש "כי

ד). כד, שה"ש (לקו"ת חלישות" לשון
ט.63) יז, ירמי'
ז.64) ג, בראשית
כא.65) שם,

(***."yep`"l jiiy ("yi`") "miyp`" x`ezd mby oaen dfne



מג a"pyz'd haya xyr dyng zegiyn

בנוגע  העבודה על ובהוספה (לאחרי האדם של
ועד עצמו), באופןלהאדם הבירור לשלימות

רבי `xeד "כתנות של כ"בתורתו (באל"ף, "
עולם 66מאיר" של אלופו על רומז ש"אור" - (

ד" ד"א `(אל"ף הוא"ו (ע"י שנמשך כפי ר")eור")
ד"או  להרי"ש (עד בעבודת x"67למטה ודוגמתו ,(

כל  גדול הוא מישראל דכאו"א שה"אור" האדם,
("כתנות") בהלבושים אפילו שפועל עד כך

"כתנות .xe`"68שנעשים

"oenxe מלאים" - כרמון"69" מורה 70מצוות -
דבירור העבודה mlerdעל ipipr גם (שלמטה

המצוות. מקיימים שבהם האדם) של מהלבושים
שכל  - דוקא ד"רמון" הדוגמא בביאור להוסיף ויש
ע"י  (לא הגרעינים משאר ומופרש מובדל גרעין
הרמון), (בשר עצמו הרמון ע"י אלא) זר, דבר
חבילות  מצוות עושין ש"אין במצוות, ודוגמתו

מובדלת 71חבילות" בפ"ע, היא מצוה שכל היינו, ,
ח"ו, זר דבר ע"י (לא והבדלתה המצוות, משאר
הרמון  גרעיני הבדלת (ע"ד התורה ציווי מצד אלא)

הרמון). בשר ע"י לעניני f"creזמ"ז בנוגע י"ל
הבדלתם  שגם המצוות, מקיימים שבהם העולם

מצד72מהמצוות  dxezdהיא ieeiv.

וגפן  ושעורה ד"חטה שהסדר מובן ועפ"ז
אל  הקל מן הוא האדם) (בעבודת ורמון" ותאנה
דנפש  שהעבודה כיון - שעורה ואח"כ חטה הכבד:

(חטה) נפש dlwהאלקית עם העבודה מאשר
הוספת  - "גפן" ולאח"ז (שעורה), הבהמית
ולאח"ז  ונה"ב, דנה"א העבודה בעניני השמחה

דבירור תאנה,miyealdהעבודה - האדם של

הבירור גם mlerdולאח"ז ipiprc מקיימים (שבהם
רמון. - המצוות)

"ולא ו. תיבת וכופל הכתוב מוסיף ":`uxח "ז

ש"ארץ" (ס"ג ֿד ) לעיל  האמור המקום ע"פ הוא
ויגיעת  עבודת נעשית למטה שבו בירידתו האדם

מאלקים") מעט ד"ותחסרהו ומצב (במעמד
("ארבעים  המלאכות ל"ט וכל וזריעה בחרישה
על  מורה הב' ש"ארץ" מובן, - אחת") חסר
עילוי  נעשה שעי"ז יותר, גדולה והיגיעה העבודה
דחרישה  היגיעה שבין החילוק וע"ד יותר. גדול

דחפירה להיגיעה הצמיחה למצוא בשביל בשביל
ומרגליות טובות  ס"ג).אבנים (כנ"ל

העבודה  על קאי הב' ש"ארץ" לומר, ויש
הגלות, ירידת גודל שמצד הגלות, בזמן והיגיעה
ובמילא, יותר, גדולה ויגיעה בעבודה צורך יש

עלי' צורך (ירידה העלי' גם נעלה 73נעשית באופן (
עוז. וביתר שאת ביתר יותר,

- הב' ד"ארץ" הענינים בפרטי מרומז זה וענין
"yace ony zif:"

"zif,מרירות של באופן מזון על מורה - "
חז"ל  הפסוק 74כלשון בפי'",75על טרף זית "עלה

כזית". מרורין מזונותי "יהיו

כמ"ש  - למזון מר דבר הפיכת גם נרמז [ובזה
התניא  בספר הזקן הפסוק 76רבינו 77בפירוש

על  שנוסף רבים, לשון מטעמים", לי "ועשה
"דברים  גם ישנם ומתוקים", ערבים "מאכלים
ומתוקנים  מתובלים שהם רק חמוצים או חריפים

הנפש"]. להשיב מעדנים שנעשו עד היטב
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יב.66) פ"כ, ב"ר
ד"67) מהענין גם פריו"miiz`nלהעיר את לנוטרים (ר')

ואילך). תשסא ס"ע ב') (כרך שה"ש אוה"ת וראה יב. ח, (שה"ש
שמהפכים68) - לנהורא חשוכא דאתהפכא העילוי גם כולל

(באל"ף) ל"אור" הקדמוני דנחש (בעי"ן) .ה"עור"
וש"נ.69) בסופה. חגיגה
ג)70) ד, שה"ש עה"פ (מלבי"ם בספרים שאיתא להעיר,

הוא הרמון גרעיני וישb"ixzשמספר מצוות, תרי"ג כנגד ,
הוא הגרעינים שמספר מצוותg"nxאומרים רמ"ח כנגד ,dyr

באופן שקיומןiaeigשקיומן תעשה לא מצוות שס"ה (משא"כ
שלילי). באופן

וש"נ.71) א. מט, ברכות
פרטי72) בחפץ המצוה קיום לאחרי וגם המצוה, קיום לפני

לא שעדיין זה) ממין (גם שבעולם הדברים שאר ישנם זה
מצוה. בהם נתקיימה

בנוגע73) ועאכו"כ ס"ד), (כנ"ל ירידה עניני בכל כהכלל
בן כמשל גדולה, הכי ירידה שהיא הגלות, דזמן הכללית לירידה
זו שלא סע"א), ג, ברכות (ראה אביו שולחן מעל שגלה יחיד
אלא אביו, שולחן על סמוך* להיות להחזירו שצריכים בלבד
שלפני ומצב המעמד לגבי יותר גדולה עלי' שצ"ל מזה, יתירה

הגלות. ירידת
וש"נ.74) סע"ב. יח, עירובין
ובפרש"י.75) יא ח, נח
ז"ך.76) פרק
דֿז.77) כז, תולדות

(*.(ci ,dnw mildz) "miltepd lkl 'd jneq" oeyln

a"pyz'd haya xyr dyng zegiyn

"ארבעים `zgהלשון xqg"47 שלושים (ולא
מ"ש  ע"ד הוא מאלקים"48ותשע) מעט "ותחסרהו

בעולם 49[כמארז"ל  נבראו בינה שערי "חמישים
למשה ניתנו `zgכולם xqg ותחסרהו שנאמר ,

מאלקים  שהחסרון לכך שנוסף - מאלקים"] מעט
גם  הרי, אחת", "חסר בלבד, "מעט" אלא אינו
הקב"ה  של מיוחדת פעולה הוא זה חסרון
כיון  חסרון, הי' לא זו פעולה ולפני ("ותחסרהו"),

כמ"ש  אלקים, בבחינת הוא מישראל 50שכאו"א

כיון  מזה, ויתירה אתם", אלקים אמרתי "אני
אלקים" הוי' ומגן הוא 51ש"שמש אלקים ששם ,

הוא  מישראל שכאו"א נמצא, הוי', לשם ונרתק מגן
הוי' שם בבחינת וכמ"ש 52גם הוי'53, חלק 54"כי

אצלו  נעשה ב"ארץ" למטה שבירידתו אלא עמו",
מאלקים"). מעט ("ותחסרהו זה חסרון

מאלקים") מעט ("ותחסרהו זה וחסרון
המלאכות  פרטי בכל לעסוק למטה שבירידה
הוא  אחת") חסר ("ארבעים ה"ארץ" שבעבודת

'ilr jxevl לצורך היא ירידה שכל הכלל (כידוע
הירידה) לפני מכמו יותר נעלה ומצב למעמד עלי'

(ארבעים) אחת" ה"חסר שנשלם שנעשה 55- ועד ,

שמתעלה  עוז, וביתר שאת ביתר יותר, גדול יתרון
אתם", ד"אלקים מהדרגא יותר נעלית לדרגא

הוי'. דשם מהדרגא גם ולמעלה

דשבעת ה. הענינים פרטי ולבאר להוסיף ויש
האדם  בעבודת על)56המינים (ומיוסד (ע"ד

להאריז"ל  תורה בלקוטי -57המבואר קבלה) ע"פ
גם) (ולאח"ז ורמון ותאנה וגפן ושעורה "חטה

ודבש": שמן זית ארץ

"dhg כבשרו ובשר דם שנעשה אדם, מאכל - "
האלקית  לנפש ששייכת העבודה על רומז -

שבו). (ה"אדם" מישראל שבכאו"א

"dxerye בהמה מאכל - בגמרא 58" וכמסופר ,59

צא  לו אמרו יפות, נעשו שעורים להם שכש"אמר
העבודה  על רומז - ולחמורים" לסוסים ובשר
מישראל שבכאו"א הבהמית לנפש ששייכת

שבו). (ה"בהמה"

"gnynd iyexiz" - "otbe"ואנשים -60אלקים
העבודה  עניני בכל השמחה הוספת על שרומז

נפש עניני ziwl`dד"אלקים", ובכל ("חטה"),
לבב) ישמח "(יין כמו ד"אנשים", העבודה

חלישות 61אנוש" לשון מכל 62, הלב "עקוב (כמו
הוא" נפש63ואנוש על שקאי ,(zindad.("שעורה")

"dp`zeעלה "ויתפרו כמ"ש - "dp`z ויעשו
חגורות" עור 64להם כתנות גו' ש"ויעש וממשיך ,
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רמז). ע' תר"ל סה"מ (ראה י"א*
ואילך.47) רמד ע' שם סה"מ גם ראה - לקמן בהבא
ו.48) ח, תהלים
וש"נ.49) ב. כא, ר"ה
ו.50) פב, תהלים
ובכ"מ.51) רפ"ד. שעהיוה"א תניא וראה יב. פד, שם
בציור52) הוא דישראל** שהגוף כידוע - הגוף מצד אפילו

מצד ועאכו"כ ועוד), תקכד. ע' תזריע אוה"ת (ראה הוי' שם
(ראה הוי' שם אותיות דד' הענינים פרטי כל בה שיש הנשמה,

ובכ"מ). פ"ד. אגה"ת תניא
שם.53) אגה"ת וראה ט. לב, האזינו
"חלק54) היותו על ב.`dwlנוסף לא, (איוב ממש" ממעל

רפ"ב). תניא
יצא55) (ש)ממנה ב"ארץ גם מרומז זה שענין לומר, ויש

בהם שנשתבחה המינים שבעת האילן, פירות גם שכולל לחם",
כנגד שהם ישראל zecndארץ zrayכללות על שרומז -

במספר הם שבפרטיות המדות, שבעת דבירור (ז'h"nהעבודה
"חמישים שזהו"ע - מדות) מז' כלולה מדה כל כי ז', פעמים

. בינה אחתשערי חסר באים.. ועי"ז מאלקים", מעט ותחסרהו .
שערי למ"ט שבאיןֿערוך להדרגא (ועד דבינה הנו"ן לשער

בינה).

(*a (ipgexd mgla) dribide dceard i"ry - fnxd c"r l"ie`"i
dlrnly zewl`d 'iga) "xyr cg`" 'igal mi`a zek`ln
edfy ,(d`ixadl zkiiyd zewl` 'iga) xyrn dlrnly (d`ixadn

."zg` xqg mirax`" iabl "mirax`"c ielird okez mb
(**n"dq d`x) r"de` iteba mb eznbec dyrp dxigad oipr jxevle

.(hiy r"q e"pxz

וגו' ושעורה חטה "ארץ הכתובים, המשך לבאר יש ועפ"ז
העבודה שע"י - בה" כל תחסר לא גו' "ארץ ודבש", שמן זית

"חמשים מ"ט, המדות, שבעת המינים, `zgבשבעת xqg,"
ד" להשלימות xqgzבאים `l(ש בגימטריאlk(כיון "כל" בה",

חמישים.
ט"ו56) בשלח ש"פ משיחות קונטרס גם ראה - לקמן בהבא

תש"נ ואילך)בשבט 252 ע' ח"ב תש"נ .(התוועדויות
(57.22 שבהערה
ועוד.58) רפ"ב. סוטה
ע'59) (שם ס"ט הנ"ל בקונטרס נתבאר - סע"ב. ג, פסחים

ואילך). 258
יג.60) ט, שופטים
טו.61) קד, תהלים
והב'62) איש***, לשון הא' פירושים, ב' בו יש אנוש "כי

ד). כד, שה"ש (לקו"ת חלישות" לשון
ט.63) יז, ירמי'
ז.64) ג, בראשית
כא.65) שם,

(***."yep`"l jiiy ("yi`") "miyp`" x`ezd mby oaen dfne



a"pyz'dמד haya xyr dyng zegiyn

בזמן  העבודה כללות - האדם בעבודת וענינו
של  בשמה גם כמודגש מרירות, של באופן הגלות

השעבוד)78מרים  קושי עיקר התחיל (שבלידתה
שם .xexind"79"על

ממש"נ  וגו'",80[ולהעיר מרחוק אחותו "ותתצב
משה  יד על (ועומדת משה יד על עמדה ש"מרים"

מישראל  לפעול81שבכאו"א (ezlvdl,היאור מן
. פרעה "בת שבבוא כך, כדי היאור"ועד על .82-

בכיפה" "מושל שהי' מצרים מלך פרעה של ,83בתו
דמלכות  התוקף על שמורה היאור", "על ובעמדה

ה 84פרעה  בענין אצלה פעלה מן - משה של צלתו
היאור.

לדעה  גו' ("ותתצב הפסוק שבסיום ולהוסיף,
ירידת  ע"י שנעשה העילוי מרומז לו") יעשה מה

" ואזנים drclהגלות: לראות ועינים לדעת "לב - "
"85לשמוע" בחינת גם - מזה ויתירה ,dn(ביטול) "

"מה" בחינת שגם ובאופן מהדעת, שלמעלה
ד" באופן ("יעשה") ומתגלה elנעשית שנמשכת ,"

כפי  מדות (ששה ו' פעמים ו' המדות, פרטי בכל
ל"ו)]. מספר - מששה שכלולים

" נעשה כמארז"ל onyועי"ז - שמן") ("זית "86

שרומז  - כתיתה" ע"י אלא שמנו מוציא אינו "זית
שבתורה  דרזין רזין התורה, פנימיות שעיקר 87על ,

תהי' התגלותה eal`ושלימות cizrl וע"י לאחרי ,
הגלות  משך זמן כל ועבודתינו מעשינו .88הקדמת

"yace תמרים (דבש ה"תמרים"89" שצמיחת - (
שנה  שבעים לאחרי ריבוי 90היא על שמורה ,

דוקא  ועי"ז הפירות, משאר יותר והיגיעה העבודה
הגילוי  שלימות על שרומז ה"דבש", נעשה

חז"ל  (כדרשת התורה הפסוק 91דפנימיות 92על

לבוא  לעתיד לשונך") תחת וחלב .93"דבש

הש"ק ז. דיום השבוע פרשת עם זה לקשר ויש
יומין" כולהו מתברכין "ראש 94ש"מיני' גם כולל ,
בשלח: פרשת - לאילן" השנה

ירידת  שע"י - וגו'" העם את פרעה בשלח "ויהי
נעשה  הב') "ארץ" (ע"ד מצרים בארץ הגלות

ד"בשלח והשלימות "דאתפריעו drxtהעילוי ,"
נהורין" כל מיני' גם 95ואתגליין נעשית ועי"ז ,

ושעורה  חטה "ארץ ורחבה, טובה ארץ אל הכניסה
ודבש", שמן זית ארץ השלימות.וגו' בתכלית

ושעורה  חטה "ארץ הפסוק שלאחרי [ולהעיר,
ארץ  בהם שנשתבחה המינים (שבעת ודבש" וגו'

הפרשה  (בהמשך מדובר ע"ד 96ישראל) גם (
"כי  - מצרים ארץ לגבי ישראל ארץ של מעלתה

לרשתה שמה בא אתה אשר mixvnהארץ ux`k `l
`id משם יצאתם זרעך 97אשר את תזרע אשר

כגן jlbxaוהשקית ברגלך) מנילוס מים (להביא
לרשתה  שמה עוברים אתם אשר "והארץ הירק",

ובקעות הרים minydארץ xhnl98"מים ,99תשתה
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(78- אזלינן דמינה השבוע לפרשת מהשייכות להעיר
כ). טו, (בשלח וגו'" הנביאה מרים "ותקח

יא.79) פ"ב, שהש"ר רפכ"ו. שמו"ר
ד.80) ב, שמות
רפמ"ב.81) תניא
ה.82) ב, שם
ו,83) זח"ב יו"ד. פט"ו, שמו"ר ה. יד, בשלח מכילתא ראה

א.
ג).84) כט, (יחזקאל וגו'" יאורי "לי שאמר
ג.85) כט, תבוא
סע"ב.86) נג, מנחות
ועוד.87) ואילך. ספנ"ג הק"ש שער אמ"ב ראה
רפל"ז.88) תניא ראה
לפרשת89) מהשייכות ולהעיר ועוד. ה. יג, בא פרש"י

יריחו", של "דושנה קיבלו יתרו שבני - יתרו) (פרשת השבוע
ברכה ספרי לב. יו"ד, בהעלותך ופרש"י (ספרי התמרים" "עיר

יב). לג,
דאריכות90) הענין על גם ורומז - ועוד. א. טז, זח"ג ראה

יג) צב, (תהלים כמ"ש מישראל, דכאו"א טובות ושנים ימים
יפרח". כתמר צדיקים") כולם ("ועמך "צדיק

א.91) יג, חגיגה
יא.92) ד, שה"ש
(שנתפרש93) שמן" "זית שבין החילוק בביאור להוסיף ויש

ש שמו נתפרשבכתוב (שלא ל"דבש" השמן) בא שממנו הפרי ל
(ובעיקר) גם מודגש שמן" שב"זית - הפרי) של שמו בכתוב
התורה פנימיות לגילוי באים שעי"ז ("זית") הגלות מרירות
רק מודגש (שלאח"ז) ב"דבש" ואילו לבוא, לעתיד ("שמן")

התורה). פנימיות (גילוי לבוא דלעתיד העילוי
שאודותיו94) המן לירידת (בנוגע א פח, ב. סג, זח"ב

בשלח). בפרשת מדובר
א.95) רי, זח"א
ואילך.96) יו"ד יא, עקב
כארץ97) ה' "כגן יו"ד) יג, לך (לך בה שנאמר דאף

"במיטב שהיתה בנ"י בה שישבו רעמסס ארץ ובפרט מצרים",
(פרש"י ישראל ארץ של למעלתה מגעת אינה - מצרים" ארץ

שם). עקב
ויצאו98) "הואיל - לאילן השנה לראש מהשייכות להעיר

. הגשמים ימות רוב עבר "שכבר שנה", גשמי השרףרוב ועלה .
ובפרש"י). א יד, (ר"ה מעתה" חונטין הפירות ונמצאו באילנות

"ארץ99) - וגו'" ושעורה חטה "ארץ הפסוק לפני ועד"ז
ז). (ח, ובהר" בבקעה יוצאים ותהומות עינות מים נחלי



מה a"pyz'd haya xyr dyng zegiyn

ה' עיני תמיד אותה דורש אלקיך ה' אשר "ארץ
השנה  מרשית בה שנה"].100אלקיך אחרית ועד

- הפרשה) וחותם (סיום בהפטרה גם ומודגש
תחת יושבת גו' נביאה אשה ,101גו'"xnez"ודבורה

שבעת mixnzאילן מ)כל מובחר (והכי וחותם סיום ,
(דבש ישראל ארץ בהם שנשתבחה ),mixnzהמינים

(כנ"ל  לבוא לעתיד התורה פנימיות גילוי על ורומז
ס"ו).

למעמד  דבורה" ד"תומר בהשייכות להוסיף ויש
מארז"ל  ע"פ - לבוא דלעתיד שנא 102ומצב "מאי

. תומר לא תחת תומר" (ש"תחת יחוד" משום .
שה"יחוד" בזה, הרמז לומר דיש יחוד), שייך

(דבורה  ישראל הקב"ה 103דכנסת עם אלא אינו (
יחוד  של מענין הזהירות תכלית צ"ל ולכן בלבד,

זוכים  ועי"ז תומר"), דכנסת להיחוד104("תחת
לבוא  לעתיד  הקב"ה עם  המשיח ישראל  ("לימות

נישואין" ).105יהיו

ההפטרה, וחותם  בסיום גם "ותשקוט ומודגש 
שנה" ארבעים ש"ארבעים"106הארץ כידוע -107

כמ"ש  לבוא, דלעתיד השלימות על מורה 108(מ"ם)

באמצע m"ל  סתומה (מ"ם המשרה " התיבה רבה 
הגאולה  על ).109שרומז

פרעות  ד"בפרוע השלימות גם תהי' ואז
כל 110בישראל" מיני' ואתגליין "דאתפריעו -

פרעה"). "בשלח (ע"ד נהורין"

בנוגע ח. לעיל מהאמור וההוראה הלימוד
לפועל:

כדי  לאילן" השנה ד"ראש הזמן את לנצל יש
חטה  ד"ארץ העבודה עניני בכל ולהוסיף להתחזק
ודבש" שמן זית ארץ ורמון ותאנה וגפן ושעורה
בנוגע  והן לעצמו בנוגע הן לעיל), (האמורים

הזולת  על עריכת 111לפעולה ע"י ובמיוחד כולל ,
בכל  רעהו את איש יעוררו שבהם התוועדויות

האמורים. הענינים

של  שלימותה על השמירה ע"ד גם לעורר ויש
דארעא") ("כעפרא לגמרי לבטל - ישראל ארץ
ישראל  מארץ שטחים מסירת ע"ד והדיבור הקס"ד
לא  ואפילו אחד, שעל לא אפילו לאוה"ע, שבידינו
הארץ  שלימות על לשמור אלא השערה, חוט
של  לבעלותם הקב"ה ע"י בפועל ניתנה (שכבר
העם  שלימות עם ביחד הזה), בזמן ישראל

ונצחית  משולשת שלימות - התורה .112ושלימות

יראה  (ש"ה' בכהנ"ל טובה שההחלטה ויה"ר
השכר 113ללבב" את ומיד תיכף תביא (114-

נלך" ובזקנינו ענני 115ש"בנערינו "עם (ונרוץ,
ישראל116שמיא" ארץ הקדושה, לארצנו (

ארץ  אלא אומות, שבע ארץ רק (לא בשלימותה
אומות  ותאנה 117עשר וגפן ושעורה חטה "ארץ ,(
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גם100) ששייך - עה"פ) (פרש"י כו'" נידון השנה "מראש
"אידמו שנים" ראשי ה"ארבעה כי, לאילן", השנה ל"ראש

שופר). הל' ריש מיימוניות (הגהות להדדי"
דֿה.101) ד, שופטים
א.102) יד, מגילה
(103. בני היו "כדבורים ו) פ"א, (דב"ר ממארז"ל .להעיר

כל כך לבעלי', מסגלת מסגלת שהיא מה כל הזאת הדבורה מה
מצוות מסגלין שישראל לאביהםמה מסגלים הם טובים ומעשים

שבשמים".
נעול104) גל גו' נעול "גן הפסוק על חז"ל מדרשת להעיר

ממצרים" נגאלו הערוה מן עצמן ישראל שגדרו ידי ש"על גו'",
(א)). יב פ"ד, (שהש"ר

ספט"ו.105) שמו"ר
לא.106) ה, שם
ס"ד.107) כנ"ל אחת", חסר "ארבעים רק לא
ו.108) ט, ישעי'
אות109) התורה אותיות מערכת חב"ד הערכים ספר ראה

וש"נ. ואילך. רב ס"ע (ב) מ"ם
ב.110) שם,

יותר111) עוד ניתוסף הזולת על הפעולה שע"י ובפרט
יותר "מתלמידי וש"נ) א. ז, (תענית כמארז"ל בעצמו, בעבודתו

מכולם".
לא112) המשולש "החוט יב) ד, (קהלת הכתוב ובלשון

ינתק" במהרה ש"לא בלבד זו לא מזה, ויתירה ינתק", במהרה
כלל. ינתק" "לא אלא ינתק*), זמן משך לאחרי (אבל

ז.113) טז, שמואלֿא
תקעא.114) סו"ס או"ח שו"ע ב. ח, תענית ראה
ט.115) יו"ד, בא
יג.116) ז, דניאל
אבינ117) לאברהם שהובטח (לךכפי הבתרים בין בברית ו

ובהמשך (לאחרי עקב בס"פ הכתוב ובלשון יחֿכא). טו, לך
אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר ו"ארץ וגו'", ושעורה חטה ל"ארץ
הים ועד פרת נהר הנהר מן והלבנון המדבר "מן - גו'"**) בה

גבולכם". יהי' האחרון

(*f"r micaer"y ,(fi ,c ryed) "'eb mixt` miavr xeag" ,f"erlak
eteq df "xeaig"y - (e ,g"lt x"a) "'ek mdipia melye (l"gx)

."wzpi"y
(**minrt dray" :(f ,g awr) zetqezd ilran mipwf zrcn xirdl

,l"i f"tre ."oinnr dray cbpk (iÎf miweqta) ux` o`k aizk
,(aiÎ`i ,`i) f"g`ly miweqta ux` minrt dylyc dtqeddy

"ux`dedzyxl dny mixaer mz` xy`ux`'eb zerwae mixdux`
ipiwc zevx` yly cbpk md ,"'eb cinz dze` yxec jiwl` 'd xy`

.n"k`e .r"ve .ipencwe ifipw

a"pyz'd haya xyr dyng zegiyn

בזמן  העבודה כללות - האדם בעבודת וענינו
של  בשמה גם כמודגש מרירות, של באופן הגלות

השעבוד)78מרים  קושי עיקר התחיל (שבלידתה
שם .xexind"79"על

ממש"נ  וגו'",80[ולהעיר מרחוק אחותו "ותתצב
משה  יד על (ועומדת משה יד על עמדה ש"מרים"

מישראל  לפעול81שבכאו"א (ezlvdl,היאור מן
. פרעה "בת שבבוא כך, כדי היאור"ועד על .82-

בכיפה" "מושל שהי' מצרים מלך פרעה של ,83בתו
דמלכות  התוקף על שמורה היאור", "על ובעמדה

ה 84פרעה  בענין אצלה פעלה מן - משה של צלתו
היאור.

לדעה  גו' ("ותתצב הפסוק שבסיום ולהוסיף,
ירידת  ע"י שנעשה העילוי מרומז לו") יעשה מה

" ואזנים drclהגלות: לראות ועינים לדעת "לב - "
"85לשמוע" בחינת גם - מזה ויתירה ,dn(ביטול) "

"מה" בחינת שגם ובאופן מהדעת, שלמעלה
ד" באופן ("יעשה") ומתגלה elנעשית שנמשכת ,"

כפי  מדות (ששה ו' פעמים ו' המדות, פרטי בכל
ל"ו)]. מספר - מששה שכלולים

" נעשה כמארז"ל onyועי"ז - שמן") ("זית "86

שרומז  - כתיתה" ע"י אלא שמנו מוציא אינו "זית
שבתורה  דרזין רזין התורה, פנימיות שעיקר 87על ,

תהי' התגלותה eal`ושלימות cizrl וע"י לאחרי ,
הגלות  משך זמן כל ועבודתינו מעשינו .88הקדמת

"yace תמרים (דבש ה"תמרים"89" שצמיחת - (
שנה  שבעים לאחרי ריבוי 90היא על שמורה ,

דוקא  ועי"ז הפירות, משאר יותר והיגיעה העבודה
הגילוי  שלימות על שרומז ה"דבש", נעשה

חז"ל  (כדרשת התורה הפסוק 91דפנימיות 92על

לבוא  לעתיד לשונך") תחת וחלב .93"דבש

הש"ק ז. דיום השבוע פרשת עם זה לקשר ויש
יומין" כולהו מתברכין "ראש 94ש"מיני' גם כולל ,
בשלח: פרשת - לאילן" השנה

ירידת  שע"י - וגו'" העם את פרעה בשלח "ויהי
נעשה  הב') "ארץ" (ע"ד מצרים בארץ הגלות

ד"בשלח והשלימות "דאתפריעו drxtהעילוי ,"
נהורין" כל מיני' גם 95ואתגליין נעשית ועי"ז ,

ושעורה  חטה "ארץ ורחבה, טובה ארץ אל הכניסה
ודבש", שמן זית ארץ השלימות.וגו' בתכלית

ושעורה  חטה "ארץ הפסוק שלאחרי [ולהעיר,
ארץ  בהם שנשתבחה המינים (שבעת ודבש" וגו'

הפרשה  (בהמשך מדובר ע"ד 96ישראל) גם (
"כי  - מצרים ארץ לגבי ישראל ארץ של מעלתה

לרשתה שמה בא אתה אשר mixvnהארץ ux`k `l
`id משם יצאתם זרעך 97אשר את תזרע אשר

כגן jlbxaוהשקית ברגלך) מנילוס מים (להביא
לרשתה  שמה עוברים אתם אשר "והארץ הירק",

ובקעות הרים minydארץ xhnl98"מים ,99תשתה
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(78- אזלינן דמינה השבוע לפרשת מהשייכות להעיר
כ). טו, (בשלח וגו'" הנביאה מרים "ותקח

יא.79) פ"ב, שהש"ר רפכ"ו. שמו"ר
ד.80) ב, שמות
רפמ"ב.81) תניא
ה.82) ב, שם
ו,83) זח"ב יו"ד. פט"ו, שמו"ר ה. יד, בשלח מכילתא ראה

א.
ג).84) כט, (יחזקאל וגו'" יאורי "לי שאמר
ג.85) כט, תבוא
סע"ב.86) נג, מנחות
ועוד.87) ואילך. ספנ"ג הק"ש שער אמ"ב ראה
רפל"ז.88) תניא ראה
לפרשת89) מהשייכות ולהעיר ועוד. ה. יג, בא פרש"י

יריחו", של "דושנה קיבלו יתרו שבני - יתרו) (פרשת השבוע
ברכה ספרי לב. יו"ד, בהעלותך ופרש"י (ספרי התמרים" "עיר

יב). לג,
דאריכות90) הענין על גם ורומז - ועוד. א. טז, זח"ג ראה

יג) צב, (תהלים כמ"ש מישראל, דכאו"א טובות ושנים ימים
יפרח". כתמר צדיקים") כולם ("ועמך "צדיק

א.91) יג, חגיגה
יא.92) ד, שה"ש
(שנתפרש93) שמן" "זית שבין החילוק בביאור להוסיף ויש

ש שמו נתפרשבכתוב (שלא ל"דבש" השמן) בא שממנו הפרי ל
(ובעיקר) גם מודגש שמן" שב"זית - הפרי) של שמו בכתוב
התורה פנימיות לגילוי באים שעי"ז ("זית") הגלות מרירות
רק מודגש (שלאח"ז) ב"דבש" ואילו לבוא, לעתיד ("שמן")

התורה). פנימיות (גילוי לבוא דלעתיד העילוי
שאודותיו94) המן לירידת (בנוגע א פח, ב. סג, זח"ב

בשלח). בפרשת מדובר
א.95) רי, זח"א
ואילך.96) יו"ד יא, עקב
כארץ97) ה' "כגן יו"ד) יג, לך (לך בה שנאמר דאף

"במיטב שהיתה בנ"י בה שישבו רעמסס ארץ ובפרט מצרים",
(פרש"י ישראל ארץ של למעלתה מגעת אינה - מצרים" ארץ

שם). עקב
ויצאו98) "הואיל - לאילן השנה לראש מהשייכות להעיר

. הגשמים ימות רוב עבר "שכבר שנה", גשמי השרףרוב ועלה .
ובפרש"י). א יד, (ר"ה מעתה" חונטין הפירות ונמצאו באילנות

"ארץ99) - וגו'" ושעורה חטה "ארץ הפסוק לפני ועד"ז
ז). (ח, ובהר" בבקעה יוצאים ותהומות עינות מים נחלי



a"pyz'dמו haya xyr dyng zegiyn

מפרי' ("לאכול ודבש" שמן זית ארץ ורמון
ועל הארץ "על ולברך מטובה", ולשבוע

אבנים118פירותי'" מלאה וארץ ומרגליות,), טובות 
עצמה  ישראל  להר ובארץ הקודש, עיר  לירושלים  -

(שבו הקודש, הקדשים ולקדש המקדש לבית
הושתת  ש"ממנה שתי'", ה"אבן גם נמצאת

mlerd"119.(

(בפרשת  הים בשירת  הכתוב השבוע ובלשון
גו' נחלתך בהר ותטעמו "תביאמו אזלינן): דמינה

ידיך" כוננו אדנֿי לעולם 120מקדש ימלוך כש"ה' ,

שלו"121ועד" המלוכה שכל לבוא "לעתיד ,122-
זה  שענין העולם, בכל הקב"ה של מלכותו גילוי
ל"ראש  גם (ששייך השנה ראש עם במיוחד קשור

לאילן" ושופרות"123השנה זכרונות "מלכיות ,(124,
לחרותנו" גדול בשופר "תקע ובמיוחד .125כולל

הצדקה  במצות ההוספה את 126וע"י ש"מקרבת
זה 127הגאולה" שכל וממהרים ומזרזים מקרבים ,

ממש. ומיד תיכף ממש בפועל יקויים
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רמב"ם118) א. מד, (ברכות הפירות" ועל הארץ "על רק לא
ס"י). סר"ח או"ח שו"ע הי"ד. פ"ח ברכות הל'

ב.119) נד, יומא
יז.120) טו, בשלח

יח.121) שם,
יז.122) שם, פרש"י
(123.100 הערה לעיל ראה
וש"נ.124) סע"א. טז, ר"ה
ברכות125) לאחרי (שהיא שופרות* ברכת בסיום כההמשך

וזכרונות). מלכיות וסיומי
לכאו"א126) שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן בשבט ט"ו במוצאי

ט"ו בערב לצדקה השטרות חלוקת על (נוסף דולר של שטרות ג'
בשבוע). ראשון יום כבכל .l"endבשבט,

פל"ז.127) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc - zekxa(ycew zay meil)

`l` ,jici z` uegxl jl xn`y dna iax zpeekàðBæî úkøáa ïéiò©¥§¦§©§¨
oefnd zkxaa oiir ±øîà÷[xn`-],Cìjxal zeyx jl ozpe ¨¨©¨

mina jici z` ugxzy xn` okle ,daeg ici miaeqnd z` `ivedle
.jxan `ed dligz eici lhepdy ,mlekl oey`x mipexg`

dilr migipny ,milgb mr dzgn `ed xnbend ,x`azdy itk
edn dpc `xnbd .aeh gix dlrn epyre ,minya ivr ly dwa`

xnbend gix lr jxal ie`xd onfd:øa àáø øîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©¨¨©
çéøä ìò ïéëøáî éúîéàî ,äéîøé,xnbend lyBúøîz äìòzMî± ¦§§¨¥¥¨©§¨§¦©¨¥©¦¤©£¤¦§¨

.epyr dlriy dryn
:`xnbd zl`ey,äéîøé øa àáøì àøéæ éaø déì øîàlr jxai cvik ¨©¥©¦¥¨§¨¨©¦§§¨

,oyrd zxniz dlrzyn xnbend gixçøà à÷ àì àäå`lde ± §¨Ÿ¨¨©
:`xnbd daiyn .epnn dpdp `le egix z` gixd `l oiicrdéì øîà̈©¥

,`xif iaxl dinxi xa `ax el aiyd ±éîòèìeCxeaqy jzhiyle ± §©§¨
zkxa ,zeywdl yi ,dpdpy xg`l wx jxal yiy dz`àéöBnä'©¦

Cøáîc 'õøàä ïî íçì,jxan `ed cvik ,zt zlik` iptl jxany ± ¤¤¦¨¨¤¦§¨¥
àäådkxad zrya [`lde-]ìëà àì.dpdp `leàlà,aiydl yi §¨Ÿ¨©¤¨

mewn lknyìëéîì dézòc.jxal leki dzrne ,lek`l ezrc ± ©§¥§¥©
énð àëädrya jxan `ed ,xnbend lr gixd zkxaa ,o`k s` ± ¨¨©¦

céçeøàì dézòc.gixdl ezrcay ± ©§¥§¨¥
.gixd `a epnn xewnd itl dkxad gqepa welig yi gixd zkxaa
on `a m`e .'minya ivr `xea' jxan ,urd on gixd `a m`y
jxan ,mixac x`yn `a m`e .'minya iayr `xea' jxan ,ayrd
egixy ,xnbend lr dkxad idn dpc `xnbd .'minya ipin `xea'

:milgba sxyp xaky xg`l wx urd on `adéøa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨§¥
éðîçð øa àaàcjkydì éøîàå ,áø øîà àcñç áø øîàyie - §©¨©©§¨¦¨©©¦§¨¨©©§¨§¦¨

ef drenyy mixne`úBøîâenä ìk ,éøéòæ øîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©§¦¦¨©§¨
[xnbend ipin-],'íéîNá éöò àøBa' ïäéìò ïéëøáîmixne` oi`e §¨§¦£¥¤¥£¥§¨¦

`l` ,'minya ipin `xea' eilr ekxai sxyp xak urdy oeiky
,etxypy mivrdn dlerd xenizd lr 'minya ivr `xea' jxan

÷Lenî õeç,[myea oin-]ïnLdàeä äiç,urn `le `aïéëøánL ¦§¤¦©¨¤§¨§¦
.'íéîNá éðéî àøBa' åéìò̈¨¥¦¥§¨¦

:`xnbd dywnéáéúéî,`cqg ax ixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥
,`ziixaa epipyìò àlà 'íéîNá éöò àøBa' ïéëøáî ïéà`ad gix ¥§¨§¦¥£¥§¨¦¤¨©

urnìòå éaø úéa ìL ïBîñøôàurn `ad gixúéa ìL ïBîñøôà £©§§¤¥©¦§©£©§§¤¥

øñé÷iax zia `pzd hwpe ,mewn lkay oenqxt` ura oicd `ede] ¥¨
mikln ziaa `l` ievn epi` oenqxt` ury meyn ,xqiw ziae

,[dlecb ilraeåokìòon `ad gix,íB÷î ìëaL ñãääel`ay §©©£©¤§¨¨
urdy xnbena eli`e .dtixy `la `edy zenk gix ozep urd
ipin `xea' `l` ,'minya ivr `xea' eilr jxal oi` ,sxyp

.'minya
:`xnbd dwiqnàúáeézax ixacl `kxit `id ef `ziixa ok` ± §§¨

.'minya ipin `xea' mikxan xnbend lre ,eixac egcpe `cqg
:oenqxt` ony lr mikxan dn dpc `xnbddéì øîà[eze` l`y-] ¨©¥
ïBîñøôàc àçLî éàä ,÷çöé áøì àcñç áø,oenqxt` ly df ony ± ©¦§¨§©¦§¨©¦§¨©£©§§

déålò ïéëøáî éàî.egix lr mikxan dn ±déì øîàax el aiyd ± ©§¨§¦¦¨¥¨©¥
,`cqg axl wgviéëä[jk-],äãeäé áø øîàeilr mikxanàøBa' ¨¦¨©©§¨¥

'eðöøà ïîL.[egixi xira l`xyi ux`a lcb oenqxt`dy]déì øîà ¤¤©§¥¨©¥
,wgvi axl `cqg axäãeäé áøc dépéî øa,dcedi axn ueg ± ©¦¥§©§¨

meyn ,df oipra eixacn gikedl oi` xnelkdéì àáéáçcdaiagy ± ©£¦¨¥
elìàøNé õøà,'epvx`' xne`e dkxaa dze` xikfn `ed okle ¤¤¦§¨¥

le`yl yi oiicreéàî àîìò éleëìax caln] mlerd lkl ± §¥¨§¨©
.oenqxt` ony gix lr jxal yiy dkxad idn [dcedidéì øîà̈©¥

,`cqg axl wgvi axéëä[jk-],ïðçBé éaø øîàeilr mikxanàøBa' ¨¦¨©©¦¨¨¥
.'áøò ïîL¤¤¨¥

z` hlew onyd onf xg`le ,onya minya ivr zexyl did mkxc
urd cera onyd gix lr mikxan dn dpc `xnbd .urd gix

:ekezaàzøLk éàä ,äáäà øa àãà áø øîà,[myea ur ,hyew-] ¨©©£¨©©£¨©§©§¨
déålò ïéëøáîegix lr -ìáà ,'íéîNá éöò àøBa'ly egix lr §¨§¦¦¨¥¥£¥§¨¦£¨
àLéák àçLîhyewde ,egixn hlwe hyewd ea yakpy ony-] ¦§¨§¦¨

,[onya oenh oiicràìurdy iptn ,'minya ivr `xea' mikxan Ÿ
.mipirl d`xp epi`eléôà ,øîà àðäk áøålràLéák àçLî §©©£¨¨©£¦¦§¨§¦¨

,ekeza miiw urdy meyn ,'minya ivr `xea' mikxanìáàlr £¨
ly egixàðéçè àçLî[hyewd ekeza oghpy ony-]àìmikxan ¦§¨§¦¨Ÿ

oghpy oeiky ,urd zpigh zniiw ekezay s` ,'minya ivr `xea'
aygp epi`.die`xd ezkxa eilr jxal epira miiwéøîà éòcøäð§©§§¥¨§¦

,[exn` `rcxdpa daiyid ipa-]eléôàly egix lràðéçè àçLî £¦¦§¨§¦¨
epira miiw aygp oghpy xg`l s`y ,'minya ivr `xea' mikxan

.die`xd ezkxa eilr jxal
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המשך ציאור למס' צרכות ליום שצת קודש עמ' א



מז

.a"pyz'd hay s"k ,exzi t"y zegiyn .c"qa
מאידית - -תרגום

-א. פעמיים בתורה כתובים עשרתֿהדברות
יתרו  פרשת בפרשתנו, ראשונה והפעם 1פעם ,

ואתחנן  בפרשת משנהֿתורה בספר .2השני'

הפעמים: ב' של התוכן את במיוחד להבין ויש
בכל  ויסוד עיקר הם שעשרתֿהדברות מכיון

כולה  התורה כל וכוללים שב'3התורה, לומר צריך ,
ה"דברות  - יתרו 4הפעמים בפ' הראשונות"

מבטאים 5האחרונות"4וה"דברות  - ואתחנן בפ'
בכלל. בתורה ענינים שני

ה"דברות  בין שינויים כמה שישנם ובפרט
(בפ' האחרונות" וה"דברות יתרו) (בפ' הראשונות"

חז"ל  במדרשי כמבואר .7ובמפרשים 6ואתחנן),
הפעמים  דב' הפרטיים שהשינויים לומר ומסתבר

כדלקמן. ביניהם, הכללי מהחילוק תוצאה הם

הראשונות ב. הדברות בין ועיקרי כללי חילוק
הוא, - הענינים בפשטות גם - האחרונות והדברות

כפי הם יתרו) (בפ' הראשונות d"awdyשהדברות
envr את 8אומרם אלקים "וידבר - (במתןֿתורה)

לאמר" האלה הדברים האחרונות 9כל והדברות ,
מדברי חלק עליהם dyn10הם חזר שמשה כפי ,11

תורה  משנה בספר הארבעים) 13("אלה 12(בשנת

דיבר אשר .dyn("14הדברים
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ואילך.1) א כ,
ואילך.2) ו ה,
סעדי'3) ורבינו הן הדברות עשרת בכלל מצוות תרי"ג "כל

בו" התלויות מצות ודבור דבור לכל שיסד באזהרות פירש
כנגד  הן שבעשה"ד אותיות ותר"כ יב). כד, משפטים (פרש"י
חט"ז  שלימה תורה (ראה דרבנן מצוות וז' מצוות התרי"ג
ה"א  פ"ו שקלים ובירושלמי וש"נ). ואילך), רי (ע' ס"א מילואים
תניא  וראה תורה". של ואותיותי' דקדוקי' ודיבור דיבור כל "בין

כולה. התורה כללות הן הדברות עשרת רפנ"ג:
ובכמה 4) ועוד. א). נה, ב. (נד, ספ"ה ב"ק - חז"ל לשון

יקר  (כלי שניות" דברות ראשונות, "דברות - הלשון מפרשים
ועוד). ח. כ, פרשתנו עה"פ

"אחרונות 5) כי בתורה, שנכתבו כפי האחרונות היינו,
וראה  ב). נד, ב"ק - בהמתך (תוד"ה היא" מילתא חדא וראשונות
בלוחות  נכתבו ש"אחרונות" מפרשים ויש .7 שבהערה מפרשים

.(10 הערה לקמן (ראה האחרונות
ועוד.6) שם. ב"ק
כ,7) (פרשתנו רמב"ן טז), ה, ואתחנן א. כ, (פרשתנו ראב"ע

רש"י  מפרשי ועוד. שם) (פרשתנו יקר כלי יב), ה, ואתחנן ח.
(ע' סי"ב מילואים חט"ז תו"ש וראה ועוד. שם. וואתחנן פרשתנו

וש"נ. ואילך). רלח
(פרש"י 8) אחד בדיבור הדברות עשרת כל הקב"ה ואמר

בפני  ודבור דבור כל על ופירש "חזר כאשר וגם א), כ, פרשתנו
יהי' ולא אנכי אלא הגבורה מפי שמעו "לא ובנ"י (שם), עצמו"

. ומשמיע מדבר "משה הי' הדברות ושאר (פרש"י לך" לישראל" .

א'), (בדיבור הקב"ה מפי ששמעו הדיבור פירוש ה"ז יט), יט, שם
בעצמו  הקב"ה גם חזר הדברות על שבחזרה הפירוש לפי ובפרט
160 ע' חי"א לקו"ש (ראה ודבור דבור כל (בשבילם) ופירש

וש"נ). בהערות,
א.9) כ, פרשתנו

(כמ"ש 10) ה' דבר הם האחרונות דברות שגם אף כלומר:
דיבר  האלה הדברים "את יט): (ה, בואתחנן העשה"ד סיום לאחרי
(ר"ה  (כמאחז"ל עצמו הקב"ה ע"י ונאמרו קהלכם"), כל אל ה'

בדיבור ושמור "זכור ב) כ, שבועות א. שאין `cgכז, מה נאמרו,
בכחו  דוקא שזהו לשמוע", יכולה האוזן ואין לדבר יכולה הפה
שם  תו"ש (וראה שם פרשתנו דרשב"י מכילתא וראה הקב"ה. של
עם  יחד אחרונות דברות אחד בדיבור אמר שהקב"ה ט) אות
ר"א  משנת ראה - פעמים שתי שדיבר (או הראשונות דברות
גם  הענינים, כל תורה משנה בספר הרי שם)) תו"ש וראה פי"א.

(שנאמ  האחרונות מדברידברות חלק הן הקב"ה), ע"י ,dynרו
הראשונות). (כבדברות עצמה הגבורה" "מפי אמירה ולא

לוחות  על היו הראשונות שדברות הפירוש לפי שגם ולהעיר,
טוב  (לקח האחרונות לוחות על האחרונות ודברות הראשונות
פני  וראה א. נה, בב"ק משמע וכן יב. ה, ואתחנן א. לד, תשא
כ. אות שם תשא תו"ש שם. תשא יפות פנים שם. יהושע
שלוחות  הוא ביניהם החילוק הרי קסא)) (ע' פ"ו ס"ד ובמילואים
טז), לב, (תשא אלקים" ו"מכתב אלקים" "מעשה הם ראשונות

מעשה הם אחרונות א).dynולוחות י, עקב א. לד, תשא (ראה
לאו 11) משה צוך: כאשר ד"ה ב נו, סנהדרין רש"י ראה

והי' הוא שקבלה כמו אלא כו' תורה משנה להם שונה הי' מאליו
כתוב  הי' האחרונות בדברות שכתוב מה וכל להם, ומגיד חוזר
פז, שבת - צוך כאשר תוד"ה גם (וראה בסיני שמע וכן בלוחות
ועד"ז  יאֿיב), ה, ואתחנן ח. כ, (פרשתנו הרמב"ן בפי' וראה ב).
- שם הרא"ם פי' גם וראה שם), וואתחנן (יתרו ארי' הגור בפי'

הראשונות  דברות על  משה חזר האחרונות בנ"י שבדברות (ששמעו
לאוסופי  תורה משנה ("דודאי בהן פירוש והוסיף עצמו), מהקב"ה
"זכור" (במקום השבת" יום את "שמור כמו שם), גו"א - אתא"
אחד  בדיבור ושמור "זכור שהרי הראשונות), בדברות שנאמר
א. כ, פרשתנו בפרש"י הובא הקודמת. הערה (כנ"ל נאמרו"

שם). וואתחנן
הראשונות 12) דברות בין שינויים כמה מבוארים ועפ"ז

ד"שמור" השינוי כמו: שם), יהושע פני (ראה האחרונות ודברות
עה"ת  ש"ך הקודמת. שבהערה מקומות (ראה "זכור" לגבי
ובמצות  שבת (במצות צוך" "כאשר של ההוספה ח). כ, פרשתנו

ועוד. ואם). אב כיבוד
דברים.13) ר"פ
(14- הקודש) (וברוח אמרה עצמו מפי משה תורה משנה

חי"ט  לקו"ש וראה ועוד. א. רסא, זח"ג (ובתוס'). ב לא, מגילה
"מפי  הם הראשונים ספרים ארבעה משא"כ וש"נ. ואילך. 9 ע'

שם). (מגילה הגבורה"

a"pyz'd haya xyr dyng zegiyn

מפרי' ("לאכול ודבש" שמן זית ארץ ורמון
ועל הארץ "על ולברך מטובה", ולשבוע

אבנים118פירותי'" מלאה וארץ ומרגליות,), טובות 
עצמה  ישראל  להר ובארץ הקודש, עיר  לירושלים  -

(שבו הקודש, הקדשים ולקדש המקדש לבית
הושתת  ש"ממנה שתי'", ה"אבן גם נמצאת

mlerd"119.(

(בפרשת  הים בשירת  הכתוב השבוע ובלשון
גו' נחלתך בהר ותטעמו "תביאמו אזלינן): דמינה

ידיך" כוננו אדנֿי לעולם 120מקדש ימלוך כש"ה' ,

שלו"121ועד" המלוכה שכל לבוא "לעתיד ,122-
זה  שענין העולם, בכל הקב"ה של מלכותו גילוי
ל"ראש  גם (ששייך השנה ראש עם במיוחד קשור

לאילן" ושופרות"123השנה זכרונות "מלכיות ,(124,
לחרותנו" גדול בשופר "תקע ובמיוחד .125כולל

הצדקה  במצות ההוספה את 126וע"י ש"מקרבת
זה 127הגאולה" שכל וממהרים ומזרזים מקרבים ,

ממש. ומיד תיכף ממש בפועל יקויים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

רמב"ם118) א. מד, (ברכות הפירות" ועל הארץ "על רק לא
ס"י). סר"ח או"ח שו"ע הי"ד. פ"ח ברכות הל'

ב.119) נד, יומא
יז.120) טו, בשלח

יח.121) שם,
יז.122) שם, פרש"י
(123.100 הערה לעיל ראה
וש"נ.124) סע"א. טז, ר"ה
ברכות125) לאחרי (שהיא שופרות* ברכת בסיום כההמשך

וזכרונות). מלכיות וסיומי
לכאו"א126) שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן בשבט ט"ו במוצאי

ט"ו בערב לצדקה השטרות חלוקת על (נוסף דולר של שטרות ג'
בשבוע). ראשון יום כבכל .l"endבשבט,

פל"ז.127) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
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הדברו  שב' מהתורה והיות חלק הם - ת
הוראה 15הנצחית  מלשון ותורה שב'16, מובן -

עצמו, ה' (דבר עשרתֿהדברות באמירת האופנים
עניני  בכל ישנם משה) ע"י שנמסר כפי ה' ודבר
וקיום  התורה בלימוד בנ"י ובעבודת התורה,

הזמנים. כל במשך בכלל, המצוות

צריך  התורה שלימוד חז"ל דברי ע"פ ובפרט
חדשים  בעיניך יהיו יום שבכל באופן ,17להיות

אומרים  (שלכן הראשונה בפעם שהי' כמו בדיוק
הוה  לשון - התורה" "נותן התורה עד 18בברכת ,(

כאן  אף ובזיע וברתת וביראה באימה להלן ש"מה
ובזיע" וברתת וביראה שב'19באימה מובן, -

להיות  צריכים עשרתֿהדברות, באמירת האופנים
ויום. יום בכל האדם בעבודת

הדברות  ע"י מיתווסף מה ביאור: וצריך
הראשונות  הדברות לגבי משה שאמר האחרונות

בעצמו?! מהקב"ה שמעו שבנ"י

בזה:ג. הביאור לומר ויש

דרגות: ב' בכללות ישנם בתורה

"חמדה  היא עצמה מצד תורה גנוזה 20א)
העולם".jlשגנוזה שנברא קודם להיותה 21. ,

הקב"ה  של ורצונו דבר 22חכמתו היא שהתורה עד ,
כולא  וקוב"ה "אורייתא - ית' עצמותו עם אחד

.23חד"

בסתר  וירדה "נסעה התורה מכן לאחר ב)
העולמות  בהשתלשלות למדרגה ממדרגה המדרגות
הזה  עולם וענייני גשמיים בדברים שנתלבשה עד

לבנ "י24כו" התורה  ניתנה  ובמתןֿתורה למטה .

"לא שהתורה (עד דוקא היא"בארץ ),25בשמים
בגופים  נשמות ויפסקו שבנ"י  תורה ללמוד צריכים

(בשכל הם והבנתם שכלם ע"פ דלמטה).שאלות
כדי ומצוות בתורה העולם להשתמש  את להפוך

בתחתונים  יתברך לו דירה ולעשותו .26הגשמי

ענינים ד. ב' גם באים בתורה אלו דרגות מב'
להיות יהודי:cenilaשצריכים של התורה

חכמתו  היא שהתורה וההכרה הידיעה א)
שכל  כולל העולם עניני מכל למעלה ית', ורצונו

הרגש את מבטאת - האדם lehiadהאדם של
לברך עליו הלימוד ושלפני להקב"ה. ברכת הלומד

ונתן27התורה  כו' ה' אתה תורתו"),("ברוך את לנו
המלות" פירוש אפילו מבין שאינו "אע"פ

.28(בתושב"כ)

כדי  עד להיות צריך שלו הביטול מזו: יתירה
אלא  בפ"ע, כמציאות עצמו את מרגיש שאינו כך,

כמ"ש  - שבתורה ה' דבר את לבטאות "תען 29כדי
אלא  אמרתך היא "שהתורה אמרתך", לשוני
שהוא  מה האומר אחר כעונה תען שלשוני

ושונה 30אומר" הקורא ש"כל ע"ז שנוסף היינו, .
כנגדו" ושונה קורא ולימודו 31הקב"ה (שקריאתו

הקב"ה), ולימוד קריאת את כביכול גורמת בתורה
של  דיבורו הוא עצמו האדם דיבור מזו: יתירה הרי
יגיד  ופי תפתח שפתי ד"אדנ"י באופן הקב"ה,

בפיך"32תהלתך" שמתי  אשר "דברי ,33,c"r שכינה
גרונו  מתוך !34מדברת

וביראה  באימה להלן ש"מה חז"ל אומרים ולכן
וברתת  וביראה באימה כאן אף ובזיע וברתת
להלן  מה זה דמיון מובן אינו ("שלכאורה ובזיע"
העם  וכל סיני הר במעמד שהרי כו' כאן אף כו'

הקולות  את ה'35רואים דיבר בפנים 36ופנים
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ובכ"מ.15) רפי"ז. תניא
ב.16) נג, זח"ג וראה ועוד. ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
טז.17) כו, תבוא יג. יא, עקב א. יט, פרשתנו פרש"י ראה
אדהאמ"צ 18) מאמרי א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה

וש"נ. קעה. ע' ח"א שמות
א.19) כב, ברכות
ב.20) פח, שבת
ב"ר 21) (ראה התורה ידי על נברא העולם כל ואדרבה:

ר"פ  (פרש"י התורה ובשביל ע"ב) ריש קסא, זח"ב בתחלתו.
ובכ"מ). בראשית.

פ"דֿה.22) תניא ראה
במאמרי תני 23) הנסמן וראה הזהר. בשם ורפכ"ג פ"ד א

א. ס, זח"ב א. כד, זח"א וראה רפה. ע' ח"א ויקרא אדהאמ"צ
ועוד. א. מו, נצבים לקו"ת א). (סד, תכ"ב ב). (כא, ת"ו תקו"ז

ב).24) (ח, פ"ד תניא

ב.25) נט, ב"מ יב. ל, נצבים
ו.26) פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא ראה

רפל"ו. תניא
סמ"ז.27) או"ח ב"ח ראה
וש"נ.28) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל'
קעב.29) קיט, תהלים
ב.30) סז, פרשתנו תו"א
תתרלד.31) רמז איכה יל"ש פי"ח. תדבא"ר ראה
יז.32) נא, תהלים
כא.33) נט, ישעי'
(34.5 הערה 1087 ע' ח"ד בלקו"ש נסמן
טו.35) כ, פרשתנו
ד.36) ה, ואתחנן
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בפני  כשלומד אדם כל של התורה בעסק משא"כ
זמן 30עצמו" ובכל א' שבכל התורה עסק "גם כי - (

("וידבר  מסיני למשה שנאמר ממש ה' דבר הוא
miwl` תפול זה ידי ועל האלה"), הדברים כל את

סיני" מהר היום קבלה כאלו ויראה אימה .30עליהם

דוקא, בארץ למטה ניתנה שהתורה הידיעה ב)
יהודי  אצל מגלה - בגוף כנשמה אליו ניתנה
ילמד  ושהוא אדם, של מציאות להיות שצריכה

התורה את בשכלו להבין ולהשתדל  שלומד,תורה
ה  שתורת לאופן (שנקראת עד הקב"ה)' של שמו על

שמו" על ("תורתו"37"נקראת האדם "תורה 38של ,(
היא" כבודו 39דילי' כבודו על שמחל "הרב (ולכן

התורה.40מחול" על (כביכול) בעה"ב נעשה הוא ,(

בתכלית  עד"ז ענינים ב' ישנם מזה וכתוצאה
יתברך  לו לעשות - למטה והמצוות התורה נתינת

ומצוות: תורה ע"י שנפעל בתחתונים, דירה

צורך  יש שלכך יתברך", לו "דירה שיהי' א)
שתפעל  - חד" כולא וקוב"ה ש"אורייתא - בתורה

ית' עצמותו וגילוי .41המשכת

- ויהודי "תחתונים", של מציאות שתהי' ב)
שירדה  התורה עם יחד הנמצא - בגוף נשמה

ומנהגי 42למטה  גדרי לפי ונוהג בתחתונים, ,
(בתחתונים  שם לפעול שיוכל בכדי ה"תחתונים",
ע"י  יתברך, לו דירה ומהותם) בגדרם הנשארים
הוראות  ע"פ גופא, אלו והנהגות גדרים ניצול

להקב"ה. דירה לעשותם התורה,

דירה  לעשות בכדי הדירה: ענין כפשטות
(תחתונים), מסויימים דברים ועם מסויים במקום
הלך  (- מזו (ויתירה לקרתא "אזלת להיות צריך

הזה 43בנימוסי'" במקום ולהתיישב ללכת צריך :

דהתלבשות  באופן - מזו ויתירה לקרתא"), ("אזלת
ונימוסי  מנהגי לפי לנהוג בנימוסי'", "הלך -

שיתיישב שייך כך שדוקא הזה המקום, במקום
ע"י דירתו , שייעשה ונימוסיבאופן במנהגי ההנהגה 

לעשות  נאה המקום  ולעשותה ולהרחיבה דירתו את
אפילו  או שני, במקום נמצא אם (משא"כ וכו'
אין  בנימוסי'", מ"הלך שאינו באופן אך זה במקום

דירה). שם לו להיות ביכלתו

לא  בתחתונים דירה לפעול בכדי בנמשל: ועד"ז
יחד  עליו, אלא למעלה, נשמה להשאר יהודי יכול
התחתונים, של ומצב למקום לרדת התורה, עם
המקום ונימוסי מנהגי לפי שם ולהתנהג
גופא  ואותם התורה, הוראות ע"פ (התחתונים)

יתברך. לו הדירה את לעשות לנצל

בלימוד ה. הן - הענינים לב' שהכח לומר ויש
מב' בא - בתחתונים בדירה בהעבודה והן התורה

הדברות: סוגי

ש"וידבר - הראשונות" כל `miwlה"דברות את
הכח  את לבנ"י נותנים - לאמר" האלה הדברים
המדבר  ה' "לדבר ביטול אצלם יהי' התורה שבכל

האומר" אחר כעונה רק ולהיות .30בפיהם

בתיבת 44כמבואר  את הפירוש אלקים "(וידבר
האלה) הדברים "דלכאורה xn`lכל - מלת 30"

שבמקרא  לאמר כל כמו ואינה הבנה לה אין לאמר
א"א  הדברות בעשרת משא"כ לזולתו, לאמר שפי'

כל שהרי כך דבר לפרש בפנים  פנים שמעו ישראל
פה"36ה' איננו אשר ואת פה ישנו אשר 45את

הדורות  כל נשמות היו סיני הר גם 46[במעמד ,
הגרים  ]?!47נשמות

שע"י  - הוא כאן ב"לאמר" שהפירוש אלא
הוא  לאמר" האלה הדברים כל את אלקים "וידבר
שלהם  שהלימוד הדורות בכל לבנ"י הכח את נתן
כל  ב"את נכללים (שכולם התורה דברי בכל
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א.37) יט, ע"ז
ב.38) א, תהלים
שם).39) בפרש"י (וראה ע"ב ריש לב, קידושין
סע"א.40) שם,
ע'el"דירה41) ח"א תקס"ה (סה"מ לעצמותו לו - ית'"

.(32 הערה רמא ע' ח"ב מלוקט בסה"מ הנסמן תפט.
למטה 42) בירידתה (שגם התורה ענין שע"י מבואר, בכללות

נעשהzyalznאינה גשמיים) zi'בדברים el dxicd המשכת)
(ראה  בתחתונים ההמשכה נפעלת המצוות וע"י ית'), עצמותו
כל  שהמשכת מכיון אבל, וש"נ). ואילך. 440 ע' חט"ז לקו"ש
ההמשכה  גם יותר, שבפרטיות מובן, התורה, ע"י היא הענינים

mipezgza.למטה שירדה התורה דרגת עצמה, התורה ע"י היא
פז,43) ב"מ וראה יד. פמ"ח, בב"ר ועד"ז ה. פמ"ז, שמו"ר

ח"א  תשנ"ב (התוועדויות זו שנה וישב ש"פ שיחת גם וראה - ב.
ואילך). 399 ע'

ובכ"מ.44) א. מב, שה"ש לקו"ת שם. תו"א
יד.45) כט, נצבים
נצבים 46) ג. פקודי תנחומא ספכ"ח. שמו"ר פמ"א. פדר"א

א). (פו, תמ"ט תקו"ז ב. פג, זח"ב א. צא, זח"א ג.
(47.22 הערה 242 ע' חכ"ח לקו"ש ראה

a"pyz'd hay s"k ,exzi t"y zegiyn

הדברו  שב' מהתורה והיות חלק הם - ת
הוראה 15הנצחית  מלשון ותורה שב'16, מובן -

עצמו, ה' (דבר עשרתֿהדברות באמירת האופנים
עניני  בכל ישנם משה) ע"י שנמסר כפי ה' ודבר
וקיום  התורה בלימוד בנ"י ובעבודת התורה,

הזמנים. כל במשך בכלל, המצוות

צריך  התורה שלימוד חז"ל דברי ע"פ ובפרט
חדשים  בעיניך יהיו יום שבכל באופן ,17להיות

אומרים  (שלכן הראשונה בפעם שהי' כמו בדיוק
הוה  לשון - התורה" "נותן התורה עד 18בברכת ,(

כאן  אף ובזיע וברתת וביראה באימה להלן ש"מה
ובזיע" וברתת וביראה שב'19באימה מובן, -

להיות  צריכים עשרתֿהדברות, באמירת האופנים
ויום. יום בכל האדם בעבודת

הדברות  ע"י מיתווסף מה ביאור: וצריך
הראשונות  הדברות לגבי משה שאמר האחרונות

בעצמו?! מהקב"ה שמעו שבנ"י

בזה:ג. הביאור לומר ויש

דרגות: ב' בכללות ישנם בתורה

"חמדה  היא עצמה מצד תורה גנוזה 20א)
העולם".jlשגנוזה שנברא קודם להיותה 21. ,

הקב"ה  של ורצונו דבר 22חכמתו היא שהתורה עד ,
כולא  וקוב"ה "אורייתא - ית' עצמותו עם אחד

.23חד"

בסתר  וירדה "נסעה התורה מכן לאחר ב)
העולמות  בהשתלשלות למדרגה ממדרגה המדרגות
הזה  עולם וענייני גשמיים בדברים שנתלבשה עד

לבנ "י24כו" התורה  ניתנה  ובמתןֿתורה למטה .

"לא שהתורה (עד דוקא היא"בארץ ),25בשמים
בגופים  נשמות ויפסקו שבנ"י  תורה ללמוד צריכים

(בשכל הם והבנתם שכלם ע"פ דלמטה).שאלות
כדי ומצוות בתורה העולם להשתמש  את להפוך

בתחתונים  יתברך לו דירה ולעשותו .26הגשמי

ענינים ד. ב' גם באים בתורה אלו דרגות מב'
להיות יהודי:cenilaשצריכים של התורה

חכמתו  היא שהתורה וההכרה הידיעה א)
שכל  כולל העולם עניני מכל למעלה ית', ורצונו

הרגש את מבטאת - האדם lehiadהאדם של
לברך עליו הלימוד ושלפני להקב"ה. ברכת הלומד

ונתן27התורה  כו' ה' אתה תורתו"),("ברוך את לנו
המלות" פירוש אפילו מבין שאינו "אע"פ

.28(בתושב"כ)

כדי  עד להיות צריך שלו הביטול מזו: יתירה
אלא  בפ"ע, כמציאות עצמו את מרגיש שאינו כך,

כמ"ש  - שבתורה ה' דבר את לבטאות "תען 29כדי
אלא  אמרתך היא "שהתורה אמרתך", לשוני
שהוא  מה האומר אחר כעונה תען שלשוני

ושונה 30אומר" הקורא ש"כל ע"ז שנוסף היינו, .
כנגדו" ושונה קורא ולימודו 31הקב"ה (שקריאתו

הקב"ה), ולימוד קריאת את כביכול גורמת בתורה
של  דיבורו הוא עצמו האדם דיבור מזו: יתירה הרי
יגיד  ופי תפתח שפתי ד"אדנ"י באופן הקב"ה,

בפיך"32תהלתך" שמתי  אשר "דברי ,33,c"r שכינה
גרונו  מתוך !34מדברת

וביראה  באימה להלן ש"מה חז"ל אומרים ולכן
וברתת  וביראה באימה כאן אף ובזיע וברתת
להלן  מה זה דמיון מובן אינו ("שלכאורה ובזיע"
העם  וכל סיני הר במעמד שהרי כו' כאן אף כו'

הקולות  את ה'35רואים דיבר בפנים 36ופנים
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ובכ"מ.15) רפי"ז. תניא
ב.16) נג, זח"ג וראה ועוד. ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
טז.17) כו, תבוא יג. יא, עקב א. יט, פרשתנו פרש"י ראה
אדהאמ"צ 18) מאמרי א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה

וש"נ. קעה. ע' ח"א שמות
א.19) כב, ברכות
ב.20) פח, שבת
ב"ר 21) (ראה התורה ידי על נברא העולם כל ואדרבה:

ר"פ  (פרש"י התורה ובשביל ע"ב) ריש קסא, זח"ב בתחלתו.
ובכ"מ). בראשית.

פ"דֿה.22) תניא ראה
במאמרי תני 23) הנסמן וראה הזהר. בשם ורפכ"ג פ"ד א

א. ס, זח"ב א. כד, זח"א וראה רפה. ע' ח"א ויקרא אדהאמ"צ
ועוד. א. מו, נצבים לקו"ת א). (סד, תכ"ב ב). (כא, ת"ו תקו"ז

ב).24) (ח, פ"ד תניא

ב.25) נט, ב"מ יב. ל, נצבים
ו.26) פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא ראה

רפל"ו. תניא
סמ"ז.27) או"ח ב"ח ראה
וש"נ.28) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל'
קעב.29) קיט, תהלים
ב.30) סז, פרשתנו תו"א
תתרלד.31) רמז איכה יל"ש פי"ח. תדבא"ר ראה
יז.32) נא, תהלים
כא.33) נט, ישעי'
(34.5 הערה 1087 ע' ח"ד בלקו"ש נסמן
טו.35) כ, פרשתנו
ד.36) ה, ואתחנן
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האלה" מה 48הדברים "לאמר של באופן יהי' (
נאמרה" המילים 30שכבר את (לא אומר שהיהודי ,

מסיני" למשה שנאמר ממש  ה' "דבר אלא) ,30שלו
אמרתך". לשוני "תען

האחרונות" המחבר dynyוה"דברות הממוצע -
וביניכם" ה' האלקים"49"בין "איש ,50(בהיותו

ליהודי  נותנים מסרם, - למטה) בגוף כנשמה
בחי' ע"י (ובפרט הכח את בגוף נשמה בהיותו

שבקרבו  בהבנה 51משה תורה ללמוד יוכל שהוא ,(
למטה. האדם שכל של והשגה

לו  דירה לעשות הכח את מכך מקבלים ועד"ז
[כידוע  עצמם לבנ"י בנוגע הן בתחתונים, 52יתברך

(ומתחיל) הוא בתחתונים" ד"דירה הענין שעיקר
שיהיו  כו' בנש"י ולשכון "לדור לבנ"י, בנוגע

כו'" ית' לשבתו מכון מכיון 53כנס"י (שכן
הם  בנ"י הרי חד", כולא וקוב"ה ש"ישראל
כביכול  בהיותו ית', לעצמותו האמיתית ה"דירה"
ע"י  מתגלה שזה אלא עצמות, עם אחד דבר
לעשות  הכח מזה שנמשך עד בתחתונים)], עבודתם

בתחתונים :mleraדירה

האלה  הדברים כל את אלקים "וידבר בנוסח א)
"דירה לאמר  לעשות הכח ניתן הראשונות בדברות "

לעצמותו  לו יתברך", עשרת 54לו אמירת וב) ,
ע"י epiaxהדברות dyn זאת לעשות הכח את נותנת

למטה, נמצא משה כי הם, בגדרם ב"תחתונים",
בנימוסי'". הלך לקרתא "אזלת

-ו. הדברות בב' צורך שיש לכך הטעם
מהם  אחד בכל כי הוא, - והאחרונות הראשונות

מעלה: ישנה

היא גו'" אלקים ד"וידבר הגילוי המעלה -
מעצמותו  הדברות בלי והמשכת  יתברך ומהותו

דמשה  הממוצע ע"י לא אפילו כלל, ממוצעים
האלקים"). ("איש רבינו

ממוצע הוא שמשה את xagndדהגם שמעביר
גרונו" מתוך מדברת ד"שכינה באופן השם ,34דבר
מדבר" הי' ה' דבר כ"א כלל הרגש שום ,55"בלי

התלבשות  בדרך ולא מעבר אעפ"כ 56בדרך -
"מפי  כי למשה, זקוקים והיו ג"כ", פועל "המעבר
משא"כ  כו'", לקבל יכולים הי' לא בעצמו הקב"ה

היות "עם משה, מ "מ ע"י לבד  מעבר  בדרך שהוא 
פועל  ישראל"ה "ז בנשמות להתקבל .55שיוכל

הדברים  כל את אלקים ד"וידבר החידוש
"מפי  הדברות את שמעו בנ"י שכל הוא, האלה"

ממוצע! כל בלי עצמה הגבורה"

הוא  ה' דבר את שמקבלים האופן אעפ"כ, אבל
דיבור lehiaע"י כל שעל אז, שהי' כפי - המציאות

"פרחה  טל 58נשמתן"57ודיבור ל"הוריד (והוצרך
אותם" והחי' מתים בו להחיות ולכן 59שעתיד ,(

ולא  אנכי לאחר הדברות לשאר (בנוגע בנ"י נזקקו
ש"משה  לך) .60יהי' ומשמיע לישראל"מדבר .61.

שנאמרו  האחרונות בדברות משה המעלה ע"י
לבנ"י; שבערך לדרגא יורד ה' שהדבר היא,
ע"י  (לא בפנימיות לקבל יכולה גופא מציאותם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

בלקו"ת 48) הובאו - מדחז"ל ובכמה ב ג, חגיגה ראה
.3 הערה לעיל וראה ג. טו, במדבר

(ע'49) תרנ"ט בפנים פנים ד"ה בארוכה וראה ה. ה, ואתחנן
ואילך). קצ

עה"פ.50) (באבער) תהלים מדרש וראה א. צדי"ק, ָתהלים
ניסן  י"א וברכת צו ש"פ שיחת בארוכה וראה - ד. פי"א, דב"ר
30 ע' ח"ג ואילך. 432 ע' ח"ב תנש"א (התוועדויות תנש"א

וש"נ. ואילך).
רפמ"ב.51) תניא
וש"נ.52) ואילך. 477 ע' חט"ז לקו"ש ראה
ובכ"מ.53) תסח. ס"ע תרס"ו המשך
(54.41 בהערה נסמן

קצד.55) ע' שם תרנ"ט סה"מ
הי'56) ואח"כ בו ה' הדבר מתעצם הי' מרגיש הי' "שאם

מה' שקבל מה משה דבר כ"א ממש ה' דבר זה אין א"כ יוצא
מקבל  אינו שהמשפך המשפך דרך ששופכין משקה ועד"מ וכו'",
וראה  שם. תרנ"ט סה"מ - המשפך דרך עובר כ"א המשקה כלל
שבעולמות, והממוצע דמשה הממוצע בין החילוק שזהו שם,
ועצמות  פנימיות בחי' שהוא למטה, התורה אור נמשך משה שע"י
האור  בהמשכת משא"כ למטה, בהמשכתו כלל נשתנה ולא האור

כו'. העולמות לצורך
(התוועדויות 57) 56 הערה תש"נ שלח ש"פ שיחת ראה

.(354 ע' ח"ג תש"נ
(ג).58) טז פ"ה, שהש"ר ד. פכ"ט, שמו"ר ב. פח, שבת ראה
שם.59) שבת
(60.8 בהערה נסמן
(61- עצמן הראשונות* ללוחות בנוגע הוא זה ובדוגמת

אני  האיך אמר מעליהן, כתב שפרח וראה בהן (משה) ש"נסתכל
אאחוז  אלא ממש, בהם שאין הלוחות את לישראל להם נותן
ובפדר"א  טז). לב, תשא בחיי רבינו וראה פ"ב. (אדר"נ ואשברם"
אלא  הארץ מן נבראו לא הלוחות שצב: רמז תשא ויל"ש פמ"ו

וש"נ. ואילך. 31 ע' חי"ד לקו"ש וראה השמים. מן

(*zegel lr eid zepey`xd zexacy yexitd 10 dxrd lirl d`x
.zepey`xd
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ע"י  שהגילוי משום זהו אבל במציאות). ביטול
כביכול  לא כו', כלשהו שינוי ע"י לבנ"י בא משה
בעצמו. גו'" אלקים "וידבר מצד הוא שהגילוי כפי

יתברך  לו ד"לעשות  האמור דירה ובסגנון 
בדבר  בגלוי בתחתונים": נמצא הראשונות ות

ה"תחתונים"; כלֿכך ולא יתברך", לו ה"דירה
בהדגשה יותר נמצא - האחרונות בדברות
יתברך". ד"לו גבוהה כ"כ דרגא ולא ה"תחתונים",

שב" לומר יש - יותר jxaziובפרטיות el dxic"
ודרגות  אופנים ב' ישנם על 62עצמה שנפעל כפי ,

ידי  על שנפעל וכפי האחרונות) (בדברות משה ידי
הראשונות): (בדברות גו'" אלקים "וידבר

יתברך לו "דירה כשעושים אפילו א)
"(דירה) רק ה"ז הוא el(בתחתונים)", ולא יתברך",

גו'" אלקים "וידבר לא עצמו; (הדייר) יתברך
משה  ע"י יוצא ה' שדבר כפי אלא בעצמו,

האחרונות). (בדברות

שבדירה  אע"פ בפשטות: בדירה שרואים כמו
עצמותו  בכל בגלוי בה הדר האדם הרי 63נמצא ,

שני  הם בה, הדר מהאדם חלק אינה עצמה הדירה
היא  שהכוונה מכיון בנמשל: ועד"ז נפרדים. דברים
הם  ודרגתם במציאותם בתחתונים דירה לעשות
של  והנימוסים הגדרים ע"י נעשית שהדירה (עד
כנ"ל), בנימוסי'", הלך לקרתא "אזלת התחתונים,
בתחתונים" יתברך לו "דירה כשנעשית אפילו הרי

דירה בגלוי,ezenvrlאפילו הקב"ה נמצא בה ית',
ה"דירה ד "תחתונים"mipezgzaאבל במצב  נשארת  "

ית'" אור הסתר מתעלם 64"בענין מתכסה (שאלקות
"דירה זוהי שם), דבר elומתלבש אבל יתברך",

[שהגם  ית' עצמותו עצמו, מהדייר כביכול "נפרד"
נעשים  התחתונים שאפילו הוא בזה שהחידוש
ומהות  שעצמות כפי אי"ז אבל יתברך, לו דירה

ממש]. בעצמותו נמצא

כפי  בתחתונים דירה דעשיית האופן שזהו וי"ל
ע"ד  - מצ"ע המחבר) (ממוצע משה ע"י שנפעל
כפי  אבל ה', דבר שהם האחרונות" ה"דברות

ע"י epiaxשיוצאים dyn בערך יותר זהו ובמילא ,
עצמו. הדייר גילוי לא אבל ה"תחתונים",

"דירה על נוסף נפעל ועצמות elב) יתברך",
- עצמותו בכל בגלוי נמצא עצמו יתברך ומהות

לאמר"`miwl"וידבר האלה הדברים כל את
הראשונות. בדברות

שז. כשישנותכלית היא המעלה לימות
א"ס  ומהות דעצמות הגילוי הענינים: דב' החיבור

ezedneב"ה ezenvraבמשה שנמצא כפי xeza(לא
כנשמות  שנמצאים כפי לבנ"י המחבר) ממוצע
בפנימיות  הגילוי את ומקבלים בתחתונים בגופים

מציאותם). ביטול ע"י (לא מציאותם

(לא  נעשית עצמה (בתחתונים) שהדירה היינו,
ה' ד"דבר לגילוי "צינור" אלא) במציאות, בטלה
(ה"דייר") יתברך ומהותו מעצמותו ממש"
למטה  תורה לומד שיהודי עי"ז ומהותו; בעצמותו
צינור  נעשה הוא אמרתך", לשוני ד"תען באופן
עצמה  שהדירה כזה באופן ית', עצמותו לגילוי
מבטאת  בתחתונים) שנמצא כפי היהודי (היינו
אמרתך", לשוני "תען - ממש ה' הדבר את ומגלה
עם  אחד דבר כביכול הוא (היהודי) שהוא כפי עד
כולא  וקוב"ה ד"ישראל למטה הגילוי - הקב"ה

.65חד"

גם עד"ז יהודי עושה - זה במציאות ובכח
התחתונים  שמציאות  דירה העולם , (לא הם בעולם

מציאותם  כל אלא בתוכה, מהדייר בפ"ע כמציאות
כח  לגילוי עד ה', דבר את מגלים שהם) היא
ויכלתו  בכחו לבדו (שהוא בעולם הנמצא העצמות

כו' מאין יש ).66לברוא

בב' צורך שיש כך על אע "פ הטעם - הדברות 
הראשונות  הם שהדברות  אומר) עצמו (שהקב"ה

(שנאמרו  האחרונות מהדברות בערך שלא למעלה
(האחרונות) הדברות אמירת ע"י כי - משה) ע"י
על  חוזר הוא "לאמר", של (באופן רבינו משה ע"י
נמצאים  שבנ"י כפי שגם נפעל ממש") ה' "דבר
לקבל  יכולים - כאן" "אף - בתחתונים למטה
התורה  לימוד ע"י ולפעול התחתונים), (בגדרי
גו'", אלקים ד"וידבר הגילוי את למטה, ועבודתם

(במ"ת). "להלן" שהי' ממש, ה' דבר
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a"pyz'd hay s"k ,exzi t"y zegiyn

האלה" מה 48הדברים "לאמר של באופן יהי' (
נאמרה" המילים 30שכבר את (לא אומר שהיהודי ,

מסיני" למשה שנאמר ממש  ה' "דבר אלא) ,30שלו
אמרתך". לשוני "תען

האחרונות" המחבר dynyוה"דברות הממוצע -
וביניכם" ה' האלקים"49"בין "איש ,50(בהיותו

ליהודי  נותנים מסרם, - למטה) בגוף כנשמה
בחי' ע"י (ובפרט הכח את בגוף נשמה בהיותו

שבקרבו  בהבנה 51משה תורה ללמוד יוכל שהוא ,(
למטה. האדם שכל של והשגה

לו  דירה לעשות הכח את מכך מקבלים ועד"ז
[כידוע  עצמם לבנ"י בנוגע הן בתחתונים, 52יתברך

(ומתחיל) הוא בתחתונים" ד"דירה הענין שעיקר
שיהיו  כו' בנש"י ולשכון "לדור לבנ"י, בנוגע

כו'" ית' לשבתו מכון מכיון 53כנס"י (שכן
הם  בנ"י הרי חד", כולא וקוב"ה ש"ישראל
כביכול  בהיותו ית', לעצמותו האמיתית ה"דירה"
ע"י  מתגלה שזה אלא עצמות, עם אחד דבר
לעשות  הכח מזה שנמשך עד בתחתונים)], עבודתם

בתחתונים :mleraדירה

האלה  הדברים כל את אלקים "וידבר בנוסח א)
"דירה לאמר  לעשות הכח ניתן הראשונות בדברות "

לעצמותו  לו יתברך", עשרת 54לו אמירת וב) ,
ע"י epiaxהדברות dyn זאת לעשות הכח את נותנת

למטה, נמצא משה כי הם, בגדרם ב"תחתונים",
בנימוסי'". הלך לקרתא "אזלת

-ו. הדברות בב' צורך שיש לכך הטעם
מהם  אחד בכל כי הוא, - והאחרונות הראשונות

מעלה: ישנה

היא גו'" אלקים ד"וידבר הגילוי המעלה -
מעצמותו  הדברות בלי והמשכת  יתברך ומהותו

דמשה  הממוצע ע"י לא אפילו כלל, ממוצעים
האלקים"). ("איש רבינו

ממוצע הוא שמשה את xagndדהגם שמעביר
גרונו" מתוך מדברת ד"שכינה באופן השם ,34דבר
מדבר" הי' ה' דבר כ"א כלל הרגש שום ,55"בלי

התלבשות  בדרך ולא מעבר אעפ"כ 56בדרך -
"מפי  כי למשה, זקוקים והיו ג"כ", פועל "המעבר
משא"כ  כו'", לקבל יכולים הי' לא בעצמו הקב"ה

היות "עם משה, מ "מ ע"י לבד  מעבר  בדרך שהוא 
פועל  ישראל"ה "ז בנשמות להתקבל .55שיוכל

הדברים  כל את אלקים ד"וידבר החידוש
"מפי  הדברות את שמעו בנ"י שכל הוא, האלה"

ממוצע! כל בלי עצמה הגבורה"

הוא  ה' דבר את שמקבלים האופן אעפ"כ, אבל
דיבור lehiaע"י כל שעל אז, שהי' כפי - המציאות

"פרחה  טל 58נשמתן"57ודיבור ל"הוריד (והוצרך
אותם" והחי' מתים בו להחיות ולכן 59שעתיד ,(

ולא  אנכי לאחר הדברות לשאר (בנוגע בנ"י נזקקו
ש"משה  לך) .60יהי' ומשמיע לישראל"מדבר .61.

שנאמרו  האחרונות בדברות משה המעלה ע"י
לבנ"י; שבערך לדרגא יורד ה' שהדבר היא,
ע"י  (לא בפנימיות לקבל יכולה גופא מציאותם
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בלקו"ת 48) הובאו - מדחז"ל ובכמה ב ג, חגיגה ראה
.3 הערה לעיל וראה ג. טו, במדבר

(ע'49) תרנ"ט בפנים פנים ד"ה בארוכה וראה ה. ה, ואתחנן
ואילך). קצ

עה"פ.50) (באבער) תהלים מדרש וראה א. צדי"ק, ָתהלים
ניסן  י"א וברכת צו ש"פ שיחת בארוכה וראה - ד. פי"א, דב"ר
30 ע' ח"ג ואילך. 432 ע' ח"ב תנש"א (התוועדויות תנש"א

וש"נ. ואילך).
רפמ"ב.51) תניא
וש"נ.52) ואילך. 477 ע' חט"ז לקו"ש ראה
ובכ"מ.53) תסח. ס"ע תרס"ו המשך
(54.41 בהערה נסמן

קצד.55) ע' שם תרנ"ט סה"מ
הי'56) ואח"כ בו ה' הדבר מתעצם הי' מרגיש הי' "שאם

מה' שקבל מה משה דבר כ"א ממש ה' דבר זה אין א"כ יוצא
מקבל  אינו שהמשפך המשפך דרך ששופכין משקה ועד"מ וכו'",
וראה  שם. תרנ"ט סה"מ - המשפך דרך עובר כ"א המשקה כלל
שבעולמות, והממוצע דמשה הממוצע בין החילוק שזהו שם,
ועצמות  פנימיות בחי' שהוא למטה, התורה אור נמשך משה שע"י
האור  בהמשכת משא"כ למטה, בהמשכתו כלל נשתנה ולא האור

כו'. העולמות לצורך
(התוועדויות 57) 56 הערה תש"נ שלח ש"פ שיחת ראה

.(354 ע' ח"ג תש"נ
(ג).58) טז פ"ה, שהש"ר ד. פכ"ט, שמו"ר ב. פח, שבת ראה
שם.59) שבת
(60.8 בהערה נסמן
(61- עצמן הראשונות* ללוחות בנוגע הוא זה ובדוגמת

אני  האיך אמר מעליהן, כתב שפרח וראה בהן (משה) ש"נסתכל
אאחוז  אלא ממש, בהם שאין הלוחות את לישראל להם נותן
ובפדר"א  טז). לב, תשא בחיי רבינו וראה פ"ב. (אדר"נ ואשברם"
אלא  הארץ מן נבראו לא הלוחות שצב: רמז תשא ויל"ש פמ"ו

וש"נ. ואילך. 31 ע' חי"ד לקו"ש וראה השמים. מן
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ואתחנן), (בפ' האחרונות הדברות שע"י כלומר,
(בפ' הראשונות דדברות המעלה שלימות מתגלה
כל  של ב"לאמר" אלקים" ד"וידבר הגילוי - יתרו)
יהודי  כל של התורה שלימוד (בתחתונים), יהודי
ממש  ה' "דבר הוא ("כאן") מקום ובכל זמן בכל
ד"מה  הענין נפעל ועי"ז מסיני", למשה שנאמר
שהי' כמו ובזיע", וברתת וביראה באימה להלן

ממש. במ"ת

הקשר ח. גםֿכן לבאר יש לעיל האמור ע"פ
- זו) (בשנה יתרו פרשת את קוראים בו הזמן עם
חודש  עשר ("עשתי האחדֿעשר בחודש בעשרים

שבט" חודש ימים 67הוא עשרה ג"כ שהוא ,(
מו"ח  דכ"ק ההילולא יום שבט, יו"ד לאחרי
כולהו  מתברכין מיני' ושבת דורנו. נשיא אדמו"ר

שבט,68יומין  כ"ב - כולל בשבט, הבאים הימים ,
אדמו"ר: מו"ח כ"ק של דבתו ההילולא יום

הגילוי  עם קשור (שבט) האחדֿעשר חודש
מחורב" יום עשר ה"מיוחד 69ד"אחד על שקאי ,

. הדברות,שבעשרה לכל ראש שהוא אחד שהוא .
אלקיך"70אנכי  יום 71ה' עשר ש"אחד היינו ,

מעשרת  שלמעלה אחדֿעשר בחי' על קאי מחורב"
ולא  חד הוא "אנת בחי' עד בחורב, שניתנו הדברות

ספירות,72בחושבן" מעשר שלמעלה הכתר דרגת ,
השתלשלות  סדר מכל שלמעלה ית' לעצמותו .73עד

דכ"ק  ההילולא יום עצמו האחדֿעשר בחודש
כפי  היינו - שבו עשירי ביום הוא אדמו"ר מו"ח
בבחי' ונמשך קשור (בחודש) עשר דאחד שהגילוי
עשר  שאחד ע"ז [נוסף השתלשלות סדר - עשר
שלפני  העשר את גם הענין) (כפשטות כולל מצ"ע
גם  (כתר) המקיפים כחות המשכת - ובכללות זה],
המשכת  - יותר ולמעלה פנימיים, כחות בעשר
החיבור  ע"ד - בתחתונים למטה גם ית' עצמותו

האחרונות. ודברות הראשונות דדברות

אחדֿעשר  ביום יותר נעלה באופן מתגלה וזה

דאחדֿעשר  הגילוי ישנו שאז האחדֿעשר, בחודש
החודש  ימי מצד והן החדשים מספר מצד הן

לעיל  בא 74(כמדובר שזה שמכיון לומר ויש .(
גם  בזה יש בחודש, עשירי דיום הגילוי לאחר
באופן  ועוד (עשר), פנימית דהמשכה המעלה

בקודש  ל 75דמעלין באים שמזה ,xyrÎcg` יום
.xyrÎcg`dבחודש

דאמירת  והחידוש המעלה ע"ד שזהו לומר, ויש
אחדֿעשר), (בחי' אלקים ע"י הראשונות דברות

ixg`l משה ע"י האחרונות הדברות גם שנאמרו
עשר) .76(בחי'

כל  את כשקוראים - יתרו פ' כששבת ובפרט
- הדברות עשרת פרשת כולל בתורה הפרשה

אלקים -"וידבר לאמר" האלה הדברים כל את
ושונה  קורא "הקב"ה (שאז ולאחרי' לפני' בברכה
ענין  מלימוד במכ"ש עוז, וביתר שאת ביתר כנגדו"
עשרים  ביום חל - השנה) ימי בכל בתורה זה

כתר  בגימטריא עשרים האחדֿעשר, ,77בחודש
שבאחדֿעשר. (כתר) אחדֿעשר דרגת היינו

" - בחודש כ"א ליום מכן לאחר באים `jומזה
לישראל" בחודש 78טוב מהעשירי יום אחדֿעשר ,

של  (כפליים בחודש דכ"ב הערב וזהו האחדֿעשר,
" - עשר ישראל"jaאחד כ"ב 79יברך כנגד ,(

נמשכים  שע"י התורה וכל 80אותיות הענינים כל
(בך) בפנימיות .81הברכות

משפטים ט. לפרשת גם הקשר להוסיף ויש
של  והפרשה המנחה, בתפלת לקרוא (שמתחילין

שבט): כ"ב כולל הבאים, הימים

לפניהם" תשים אשר המשפטים "ואלה 82על
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ז.67) א, זכרי'
א.68) פח, ב. סג, זח"ב
ב.69) א, דברים
ב.70) כ, פרשתנו
ח.71) פמ"ב, שמו"ר
א).72) (יז, בהקדמה תקו"ז
וש"פ 73) שבט י"א משיחות קונטרס בארוכה בכ"ז ראה

וש"נ. ואילך). 171 ע' (לעיל זו שנה שבט י"ג בשלח,

(74.(178 ע' (לעיל ז סעיף הנ"ל קונטרס
וש"נ.75) א. כח, ברכות
וש"נ.76) ב. נד, (שם אמות עשר משה של דקומתו ולהעיר

א). צב, שבת וראה
הערכיםֿחב"ד 77) ספר וראה ובכ"מ. ג. לה, שה"ש לקו"ת

ואילך). סט (ע' ס"ב כ' אות - אותיות .p"yeמערכת
א.78) עג, תהלים
כ.79) מח, ויחי
ובכ"מ).80) ג. לז, מקץ (תו"א המשכה מלשון ברכה
מושקא",81) ("חי' הנפטרת שם עם והקשר בזה, הביאור

שבט, כ"ב ובשיחות בההתוועדות, נתבאר - ומקיף) פנימי חיבור
ואילך). 251 ע' (לקמן בפ"ע וי"ל

משפטים.82) ר"פ



נג a"pyz'd hay s"k ,exzi t"y zegiyn

חז"ל  "מה83אומרים אלו, אף מסיני הראשונים
נו, י הי י". נ השכליותמסי המצוות שגם

הם 84(משפטים  התחתונים, גדרי עם הקשורים ,(
("וידבר  ית' ומהותו מעצמותו אלקים "מסיני ",

"מה  ע"ד - מסיני" "הראשונים כמו בדיוק גו'"),
כו'". כאן אף כו' באימה להלן

(מראה  ד "ואלה" באופן  מתגלה  באצבעו וזה 
זה  לפניהם",85ואומר ד"תשים לאופן עד אלה), ,

לומר  דעתך על תעלה לא למשה הקב"ה לו "אמר
כו' פעמים ג' או ב' וההלכה הפרק להם אשנה

ופירושו" הדבר טעמי להבינם עצמי מטריח 86ואיני

מהבנה  למעלה בעצם היא שהתורה כיון ובפרט -
כשלחן 87והשגה  לפניהם, תשים אשר נאמר "לכך -

האדם" לפני לאכול ומוכן "טעמי 86הערוך שגם
בפנימיות  לבנ"י לתת עליו ("ופירושו") הדבר"
ובשר  דם שנעשה לאכול", ומוכן הערוך ("כשלחן

).88כבשרו 

הירושלמי  פירוש ע"פ -89ולהוסיף ב"תשים"
- שבתורה האוצרות שגם ואוצר, סימה מלשון
וקשורה  וגנוזה, סתומה שמצ"ע התורה, פנימיות

דקוב"ה  סתים ד"(תשים)65עם באופן להיות צריך ,
לפנימיותם  בגילוי.90לפניהם", ,

-י. ובפרט עתה, מזה הלימוד יובן הנ"ל ע"פ
הגאולה  לפני מיד סמוך בעמדנו זה, בזמננו

כמ"פ: כמדובר והשלימה, האמיתית

דור  שבכל למדים, כו'" כאן אף כו' להלן מ"מה
את  לפעול בנ"י של בכחם ומקום זמן ובכל ודור
לאמר", האלה הדברים כל את אלקים ד"וידבר הענין

הראשונה. בפעם במתןֿתורה שהי' כפי בדיוק

הראשונות  דדברות מהחיבור ניתן לכך והכח
ע"י  (שהיו האחרונות והדברות אלקים) ע"י (שהיו

בארוכה. לעיל כמדובר משה),

שהענין  כידוע - תמיד ונשנה חוזר ועד"ז
- התורה בברכת כהנוסח תמיד, ישנו דמתןֿתורה
דור  בכל ישנו ועד"ז הוה. לשון התורה" "נותן

שבדור  משה - השם 91ודור דבר את שמוסר ,
- שוב חוזר ודור דור שבכל מובן, שמזה (תורה).
ד"מעלין  הכלל (לפי יותר נעלה באופן ועוד
ודברות  הראשונות דדברות החיבור בקודש")
אף  כו' להלן ש"מה הכח את הנותן האחרונות,

גו'". אלקים ד"וידבר הגילוי יהי' כאן"

בגלוי  שרואים - בדורנו וכמה כמה אחת על
דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק שבדורנו, שמשה
עד  ואחדֿעשר, דעשר וחיבור הגילוי עם קשור
עוד  מורה ה"ז - (כנ"ל) שבאחדֿעשר לאחדֿעשר
בדורו  להלן" ל"מה כאן" ד"אף הקשר על יותר,

רבינו. משה של

הדור  הוא שדורנו מכיון - יתירה ובהדגשה
ובפרט  לגאולה, הראשון והדור לגלות האחרון
הכל  כבר שסיימו כמ"פ כמדובר האחרון, בזמן
הגילוי  - בפועל לגאולה להתכונן רק צריך וכעת

העשירית  (שירה עשירי עם 92דבחי' יחד וכו'),
גילוי  חד", הוא "אנת אחדֿעשר, דבחי' הגילוי
והשלימה  האמיתית בגאולה למטה, יתברך עצמותו
"גואל  - רבינו משה עם הקשור צדקנו, משיח ע"י

אחרון" גואל הוא .93ראשון

בדרך  הראשיֿתיבות כמ"פ המדובר ע"פ ובפרט
דוד  (הבעש"ט), ישראל משה, - "מיד" של אפשר
דמתןֿתורה  הראשון שהדור היינו משיחא, מלכא
(דהגאולה  האחרון הדור עם מתקשר משה) (דור

ג  ע"י משיחא), מלכא דוד החסידות ע"י ילוי
אשר  מקומו, ממלאי נשיאינו ורבותינו דהבעש"ט
מלכא  דא מר" "אתי חוצה מעינותיך לכשיפוצו

.94משיחא 

צריך  "מיד", תיבת לתוכן שבהתאם לומר, ויש
שונים  זמנים ג' עם לא קשורים האותיות שג' לומר
מלכא  ודוד בדורו, הבעש"ט ישראל בדורו, (משה
בסמיכות  יחד כולם באים אלא בדורו), משיחא
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עה"פ.8)3 בפרש"י הובא מכילתא
ראה 84) - וחוקים עדות משפטים הסוגים ג' בענין כידוע

וש"נ. נה. ע' ח"ב מלוקט סה"מ כ. ו, ואתחנן רמב"ן
ב.85) טו, בשלח פרש"י ספכ"ג. שמו"ר בסופה. תענית ראה
לפניהם).86) תשים אשר (ד"ה משפטים ר"פ פרש"י
(87" הלשון דיוק לומר יש לדעת dlrzועפ"ז כי דעתך", על

מהשגת  למעלה בעצם הם התורה שטעמי בדעת, עלי' ה"ז משה
האדם.
פ"ה.88) תניא ראה
שם.89) ובפ"מ ה"ז סוף פ"ב ע"ז
ועוד.90) רע"א. תט, שם תו"ח ג. עה, משפטים תו"א

ז.91) פנ"ו, ב"ר תס"ט. תקו"ז א. רעג, זח"ג ראה
א.92) טו, בשלח מכילתא
הפסוקים 93) ש' א. רנג, זח"א ו. שם, ד. פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א ויחי. פ'
בתחלתו.94) טוב שם כתר - דהבעש"ט הידועה אגה"ק
ובכ"מ.

a"pyz'd hay s"k ,exzi t"y zegiyn

ואתחנן), (בפ' האחרונות הדברות שע"י כלומר,
(בפ' הראשונות דדברות המעלה שלימות מתגלה
כל  של ב"לאמר" אלקים" ד"וידבר הגילוי - יתרו)
יהודי  כל של התורה שלימוד (בתחתונים), יהודי
ממש  ה' "דבר הוא ("כאן") מקום ובכל זמן בכל
ד"מה  הענין נפעל ועי"ז מסיני", למשה שנאמר
שהי' כמו ובזיע", וברתת וביראה באימה להלן

ממש. במ"ת

הקשר ח. גםֿכן לבאר יש לעיל האמור ע"פ
- זו) (בשנה יתרו פרשת את קוראים בו הזמן עם
חודש  עשר ("עשתי האחדֿעשר בחודש בעשרים

שבט" חודש ימים 67הוא עשרה ג"כ שהוא ,(
מו"ח  דכ"ק ההילולא יום שבט, יו"ד לאחרי
כולהו  מתברכין מיני' ושבת דורנו. נשיא אדמו"ר

שבט,68יומין  כ"ב - כולל בשבט, הבאים הימים ,
אדמו"ר: מו"ח כ"ק של דבתו ההילולא יום

הגילוי  עם קשור (שבט) האחדֿעשר חודש
מחורב" יום עשר ה"מיוחד 69ד"אחד על שקאי ,

. הדברות,שבעשרה לכל ראש שהוא אחד שהוא .
אלקיך"70אנכי  יום 71ה' עשר ש"אחד היינו ,

מעשרת  שלמעלה אחדֿעשר בחי' על קאי מחורב"
ולא  חד הוא "אנת בחי' עד בחורב, שניתנו הדברות

ספירות,72בחושבן" מעשר שלמעלה הכתר דרגת ,
השתלשלות  סדר מכל שלמעלה ית' לעצמותו .73עד

דכ"ק  ההילולא יום עצמו האחדֿעשר בחודש
כפי  היינו - שבו עשירי ביום הוא אדמו"ר מו"ח
בבחי' ונמשך קשור (בחודש) עשר דאחד שהגילוי
עשר  שאחד ע"ז [נוסף השתלשלות סדר - עשר
שלפני  העשר את גם הענין) (כפשטות כולל מצ"ע
גם  (כתר) המקיפים כחות המשכת - ובכללות זה],
המשכת  - יותר ולמעלה פנימיים, כחות בעשר
החיבור  ע"ד - בתחתונים למטה גם ית' עצמותו

האחרונות. ודברות הראשונות דדברות

אחדֿעשר  ביום יותר נעלה באופן מתגלה וזה

דאחדֿעשר  הגילוי ישנו שאז האחדֿעשר, בחודש
החודש  ימי מצד והן החדשים מספר מצד הן

לעיל  בא 74(כמדובר שזה שמכיון לומר ויש .(
גם  בזה יש בחודש, עשירי דיום הגילוי לאחר
באופן  ועוד (עשר), פנימית דהמשכה המעלה

בקודש  ל 75דמעלין באים שמזה ,xyrÎcg` יום
.xyrÎcg`dבחודש

דאמירת  והחידוש המעלה ע"ד שזהו לומר, ויש
אחדֿעשר), (בחי' אלקים ע"י הראשונות דברות

ixg`l משה ע"י האחרונות הדברות גם שנאמרו
עשר) .76(בחי'

כל  את כשקוראים - יתרו פ' כששבת ובפרט
- הדברות עשרת פרשת כולל בתורה הפרשה

אלקים -"וידבר לאמר" האלה הדברים כל את
ושונה  קורא "הקב"ה (שאז ולאחרי' לפני' בברכה
ענין  מלימוד במכ"ש עוז, וביתר שאת ביתר כנגדו"
עשרים  ביום חל - השנה) ימי בכל בתורה זה

כתר  בגימטריא עשרים האחדֿעשר, ,77בחודש
שבאחדֿעשר. (כתר) אחדֿעשר דרגת היינו

" - בחודש כ"א ליום מכן לאחר באים `jומזה
לישראל" בחודש 78טוב מהעשירי יום אחדֿעשר ,

של  (כפליים בחודש דכ"ב הערב וזהו האחדֿעשר,
" - עשר ישראל"jaאחד כ"ב 79יברך כנגד ,(

נמשכים  שע"י התורה וכל 80אותיות הענינים כל
(בך) בפנימיות .81הברכות

משפטים ט. לפרשת גם הקשר להוסיף ויש
של  והפרשה המנחה, בתפלת לקרוא (שמתחילין

שבט): כ"ב כולל הבאים, הימים

לפניהם" תשים אשר המשפטים "ואלה 82על
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ז.67) א, זכרי'
א.68) פח, ב. סג, זח"ב
ב.69) א, דברים
ב.70) כ, פרשתנו
ח.71) פמ"ב, שמו"ר
א).72) (יז, בהקדמה תקו"ז
וש"פ 73) שבט י"א משיחות קונטרס בארוכה בכ"ז ראה

וש"נ. ואילך). 171 ע' (לעיל זו שנה שבט י"ג בשלח,

(74.(178 ע' (לעיל ז סעיף הנ"ל קונטרס
וש"נ.75) א. כח, ברכות
וש"נ.76) ב. נד, (שם אמות עשר משה של דקומתו ולהעיר

א). צב, שבת וראה
הערכיםֿחב"ד 77) ספר וראה ובכ"מ. ג. לה, שה"ש לקו"ת

ואילך). סט (ע' ס"ב כ' אות - אותיות .p"yeמערכת
א.78) עג, תהלים
כ.79) מח, ויחי
ובכ"מ).80) ג. לז, מקץ (תו"א המשכה מלשון ברכה
מושקא",81) ("חי' הנפטרת שם עם והקשר בזה, הביאור

שבט, כ"ב ובשיחות בההתוועדות, נתבאר - ומקיף) פנימי חיבור
ואילך). 251 ע' (לקמן בפ"ע וי"ל

משפטים.82) ר"פ



a"pyz'dנד hay s"k ,exzi t"y zegiyn

וזמן.95ממש  זמן ובכל ודור דור בכל ("מיד")
"משה, ר"ת גם הוא ש"מיד" בזה גם כמרומז

אחד. בדור היו ששלשתם דורם", יהושע,

הדור  שבאותו - זה לדורנו בנוגע לומר יש וכן
משיח  (ר"ת מ' - דשלשתם הגילוי (ר"ת 96ישנו י ,(

יחד  (דורם); וד' אדמו"ר) מו"ח דכ"ק שמותיו דב'
נשיא  אדמו"ר מו"ח (כ"ק שבדורנו המשה עם
הגילוי  גם כולל בשבט), (עשירי עשר בחי' דורנו),
ישנו  ידו, על הבעש"ט) (מעינות החסידות דתורת
הוא  ראשון "גואל אחדֿעשר, דבחי' הגילוי גם

משיחא. מלכא דוד אחרון", גואל

ג' ובדוגמת ע"ד הם אלו ששלשת לומר ויש
הקב"ה. (ע"י הראשונות דדברות הנ"ל ענינים
מתחיל  התורה, ופנימיות סתים גילוי ע"י ודוגמתו

דברות הבעש"ט), ישראל (ע"יע"י האחרונות 
ביניהם  והחיבור כפי משה), ואחדֿעשר, דעשר -

מאתי  חדשה ד"תורה הגילוי ע"י בשלימות שיהי'
למעלה 97תצא" מחורב, יום עשר אחד (בחי'

ומהות  מעצמות בחורב), שניתנו הדברות מעשרת
המחבר), ממוצע ממשה בגאולה(שלמעלה

משיח  ע"י  והשלימה צדקנו.האמיתית

ואחת יא. אחד לכל לפועל בנוגע מזה הלימוד
זה: דדורנו ובפרט וטף נשים אנשים מישראל,

יתרו, פרשת בשבת בתורה בעמדנו כשקוראים 
מתןֿתורה , פרשת בשבט את  מעשירי ובבואנו

(כפליים  שבט לכ"ב ובהכנה האחדֿעשר), (חודש
הוראה  ליטול יהודי כל צריך - אחדֿעשר) של
לאמר" האלה הדברים כל את אלקים מ"וידבר

יחיד  ובלשון נוכח בלשון ה'98שנאמר ("אנכי
שזהו  ללמדנו בכדי גו'"), הוצאתיך אשר אלקיך

יחיד: לכל אליו, ולימוד ציווי

ע"ז שיחד במתןֿתורה, שהי' מאורע כשם שהי '
השפעה  לכך יש הזמנים,חדֿפעמי, בכל והמשך

להיות  צריך כך - כאן" אף כו' להלן ד"מה באופן
שיש  בתורה, הפרשה את כשקוראים עתה, גם
בכל  לפועל בנוגע טובות החלטות מזה ללמוד

ובמיוחד  זה, שלאחרי והחדשים והשבועות הימים
אחדֿ ושל דעשירי ענין עם בקשר  (כנ"ל).- עשר

באופן  בנ"י כל התכנסו שבמתןֿתורה כשם
אחד" בלב אחד כאיש ישראל, שם כך 99ד"ויחן -

מבנ"י, אחד כל של בעבודתו גם להיות צריך
ולעשותם  נפשו, כחות עשר את לכנס שעליו
הן  הקב"ה את לעבוד "צבור" של אחד מציאות
והן  מדות), וז' המוחין (ג' הפנימיים כחותיו בעשר
ותענוג  רצון אחדֿעשר), (בחי' המקיפים בכחותיו

מאדך" ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל -100.

בלימוד להוסיף - לראש "באימה ולכל התורה
ובזיע", וברתת תורה וביראה שלומד שבעת בידעו

גם  אומר והוא נפשו, כחות לעשר בהתאם ה"ז
מסיני" למשה שנאמר ממש ה' !101"דבר

להשפיע  עלֿעצמו יקבל שכ"א ועיקר: ועוד
עשרה  עוד על עכ"פ הבאים) הסמוכים (בימים
- גם בזה ולפעול ומצוות, תורה עניני בכל יהודים
שלו. מקיפים והכחות פנימיים הכחות הכחות, בכל

מישראל  ואחת אחד לכל הוראה שזוהי וכאמור,
וטף, נשים אנשים בדורנו,

כאן  הנמצאים מאלו ומתחיל ובמיוחד כולל
טובים  מעשים ובית המדרש ובית הכנסת בבית
. מעט ה"מקדש דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח .דכ"ק

שבבבל" רבינו דכל 102בית חיינו" ה"בית שהוא ,
כולו, הדור בכל בנ"י וכל זה במקום הנמצאים בנ"י

הכל" הוא "הנשיא השפעת 103שכן נמשכת ממנו ,
ובמילא  תבל, קצוי בכל כולו הדור לכל החיות
שלו  מעשיםֿטובים ובית וביהמ"ד שביהכ"נ מובן

חיי  "בית חיים epהוא מתורת השפעתו ע"י ובפרט ,"
נאמרו  (שעליהן ש"הם 104ומצוות בהם"), "וחי

ימינו" ואורך .105חיינו
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ומורה 95) (פוסק הרמב"ם בחתימת מהאופנים להעיר
באותיות נפרדות; באותיות ל"ז.ז zexaegnנבוכים):

ש 96) ב).nלהעיר צח, (סנהדרין שמו נחם
ג.97) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
השלישי.98) בחודש פ' מפדר"כ קפו, רמז פרשתנו יל"ש

א. כ, פרשתנו רמב"ן פכ"א. פס"ר וראה

ובפרש"י.99) ב יט, פרשתנו
ה.100) ו, ואתחנן
עליו 101) ויפול המשכיל יתבונן שם: פרשתנו תו"א ראה

ממש  הוא ה' דבר כי ללבו בשומו התורה בעסק ופחד אימה
מסיני. למשה שנאמרו

מעט 102) מקדש בענין קונטרס בארוכה וראה א. כט, מגילה
ואילך). 416 ע' ח"א תשנ"ב (התוועדויות כו' זה

כא.103) כא, חוקת פרש"י
ה.104) יח, אחרי
ל,105) נצבים (ע"פ ערבית דתפלת עולם אהבת ברכת נוסח

כ).
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חי' דוגמא מראים כאן הנמצאים שבנ"י ועי"ז
נמשכת  - דורנו נשיא הוראות לפי לנהוג יש איך
כעת  שמוסיפים [ובפרט זה מבית והחיות ההשפעה
בעוה"ז  ששייך כמה עד - בבית ושיפוצים שיפורים
לכל  - עד תבל, קצוי בכל עד לבנ"י התחתון]

כולו. העולם

ומיד שתיכף - העיקר והוא באה ועוד ממש ,
והשלימה האמיתית ממש,הגאולה בפועל

עם  יחד טובים מעשים ובית וביהמ"ד והביהכנ"ס

ובתי מדרשות ובתי ות כנסי הבתי כל
ישראל, בני כל עם יחד עולים מעשיםֿטובים

בבנינו גו' ובזקנינו בארץ 106ובבנותינו""בנערינו ,
בירושלים  ולבית הקודש , הקודש, להר  הקודש, עיר

והמשולש. השלישי המקדש

שבזה, הפירושים כל עם ממש, ומיד ותיכף
ממש. עתה מיד - הפשוט מהפירוש מתחיל
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ט.106) י, בא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc - zekxa(ipy meil)

iax mya yxcnd ziaa z`f xn`e xfg okn xg`le ,eaila drawpe
.opgei

ziaa d`aedy zwelgnd lr zeiyew dnk dywn `xif iax
:opgei iax icinlz oia yxcndéäz[oiir-]àøéæ éaø dazwelgna ± ¨¥¨©¦¥¨

,dnz dide ,opgei iax ly eicinlz oia yxcnd ziaa d`aedyéëå§¦
äîdïéðòixac yxcnd ziaa xikfdlìöà úôé øa ïéîéða éaøixac ¨¦§©©¦¦§¨¦©¤¤¥¤

,àaà øa àéiç éaø,eilr welgl ie`x epi` zti xa oinipa iax `ld ©¦¦¨©©¨
y oeikn÷ééc àaà øa àéiç éaø,eax oeyla wcwcn ±å`ed okøéîâ ©¦¦¨©©¨¨¦§¨¦
àzòîLdrenyd z` cnel ±îly eitå ,déaø ïðçBé éaøeli`éaø §©§¨¦©¦¨¨©¥§©¦

÷ééc àì úôé øa ïéîéða.wcwcn epi` ± ¦§¨¦©¤¤Ÿ¨¦
:dywne `xif iax siqenãBòåiax ixac z` `iadl oi`y mrh §

y ,`a` xa `iig iax mr zwelgna zti xa oinipaøa àéiç éaø©¦¦¨©
déaø ïðçBé éaøc dén÷ déãeîìz øcäî ïéîBé ïéúìz ìk àaàlka ± ©¨¨§¨¦¦©§©©§¥©¥§©¦¨¨©¥

,eax opgei iax iptl ecenlz lr xfeg did mei miyelyåeli`éaø §©¦
øcäî àì úôé øa ïéîéða.ecenlz lr xfeg did `l ± ¦§¨¦©¤¤Ÿ©§©

:dywne `xif iax cer siqenãBòåd`aed recn denzl yi §
,yxcnd ziaa oinipa iax ly ezrenyïéc ïî øáe ïéc ïî øaueg ± ©¦¥©¦¥

oi`y epgkedy el` zei`x izy caln ,xnelk ,dfn uege dfn
gpyk zti xa oinipa iax ixacl llk yeyglyi ,`iig iax lr wl

opgei iax xn` `l eininy ,didy dyrnn gikedle siqedl
enya xn`y itk ,'exaca didp lkdy' `id zewly lr dkxady

.zti xa oinipa iaxàñîøez àeääcziphw oina dyrn didy ± §©§§¨
,qenxez `xwpdäøã÷a ïéðîæ òáL déì é÷ìLcelyal jxcdy - §¨§¦¥§©¦§¦¦§¥¨

,dxicwa minrt raydéì éìëàåelke`l milibxe ±.äceòñ çep÷a §¨§¦¥§¦©§¨
eúà[e`a-]ïðçBé éaøì eìàLå.eilr mikxan dnïéëøáî ,eäì øîàå £§¨£§©¦¨¨§¨©§§¨§¦

déålò[eilr-],'äîãàä éøt àøBa'`ed oiicr lyazpy it lr s`y ¦¨¥¥§¦¨£¨¨
xaeq opgei iaxy gken ok m` .eilr 'ixt' mye dligzak
ixt `xea' mdilr jxane oey`xd mnya cer miniiw zewlydy

.'dnc`d
lr dkxady xaeq opgei iaxy ztqep dgked `ian `xif iax

:'dnc`d ixt `xea' zewlyéúéàø éðà ,àaà øa àéiç éaø øîà ãBòå§¨©©¦¦¨©©¨£¦¨¦¦
,çéìî úéæ ìëàL ïðçBé éaø úàdnec `ed dgilnd ici lre ¤©¦¨¨¤¨©©¦¨¦©

,lyeanléøáeåéìò Caälçz,dpey`x dkxa dlik`d mcew ±åok ¥¥¨¨§¦¨§
aóBñ:dgkedd z` `xnbd zx`an .dpexg` dkxa dlik`déà¦

àîìLa úøîàxaeq opgei iaxy xn`z m` oaen dyrnd ± ¨§©¦§¨¨
yéîéé÷ eäééúléîa úB÷ìLenk oey`xd mnya oiicr micner ± §¨§¦§©§¨§¦

lr dkxadn dpey dpi` giln zif lr dkxade ,leyiad iptl eidy
ok m` ,giln epi`y ig zifälçzadlik`d mcew ±åéìò Cøáî ©§¦¨§¨¥¨¨

óBqáìe ,'õòä éøt àøBa'dlik`d xg`l ±úçà äëøa åéìò Cøáî ¥§¦¨¥§©§¨¥¨¨§¨¨©©
ìL ïéòî,Llr dpexg` dkxa `id efe ,mipind zrayn `ed zifdy ¥¥¨Ÿ

.gilnd zifd lr opgei iax jxia el` zekxae .mipind zrayn ixt
úøîà éà àlày xaeq opgei iaxy xn`z m` `l` ±åàì úB÷ìL ¤¨¦¨§©§¨¨

éîéé÷ eäééúléîadpzypy ,oey`xd mnya cer micner mpi` ± §¦§©§¨§¦

,ok m` ,leyiad ici lr mnyàîìLay xacd oaen ±Cøáî älçza ¦§¨¨©§¦¨§¨¥
åéìòdpey`x dkxa gilnd zifd lr ±,'Bøáãa äéäð ìkäL'itk ¨¨¤©Ÿ¦§¨¦§¨

lr jxal jixvy dkxad efy ,milk`n x`y lr mikxany
,leyiaa eny dpzypy xn`p m` zewlyCøáî éàî óBqáì àlà± ¤¨§©©§¨¥

leyiad ici lr eny dpzypy xg`l `ld ,jxan `ed dkxa efi`
jxan oi`e ,ig zifa yiy enk mipind zray zlrn z` cer el oi`
gken ,dpexg` dkxa eixg` jxia opgei iaxy oeike .melk eixg`
`l mzkxae ,oey`xd mnya oiicr miniiw zewlydy xaeq `edy

.miig mcera jxany itk mdilr jxane ,zipzyn
:dgkedd z` dgec `xnbdàîìéciax jxiay dkxad `ny ± ¦§¨

fd zlik` xg`l opgeizkxa dzid gilnd ziúBaø úBLôð àøBa'¥§¨©
.'àøaM äî ìk ìò ïðBøñçåxac lry xaeq opgei iax `ny ,xnelk §¤§¨©¨©¤¨¨

s` okle ,'zeytp `xea' eixg` jxal yi ezkxa xwir z` cai`y
opgei iaxe ,mdilr mikxan ,oey`xd mnya miniiw mpi` zewlyy
jxia eixg`le ,'exaca didp lkdy' dligza giln zifd lr jxia

.'zeytp `xea'
ixt `xea' zewly lr dkxady mixaeqd zhiy lr dywn `xnbd

:gqta xexn zlik` zevna zwqerd dpynn ,'dnc`dáø áéúî¥¦©
,ìàeîL øa ÷çöédpyna epipy(.hl migqt),xexn zlik` zevn iabl ¦§¨©§¥

dBúáBç éãé ïäa àöBé íãàL úB÷øéxexn zlik`a,çñtacvik §¨¤¨¨¥¨¤§¥¨©¤©
,ezaeg ici `vie mlk`iïäa àöBé,zewxid ilr zlik`a ±åokçìwá ¥¨¤§©¤©

[irvn` lerab-]àì ìáà ,ïälLmd xy`k mda `veiïéLeák ¤¨¤£¨Ÿ§¦
unegaåokàìmd xy`kïé÷eìL[ax leyia milyean-]åokàì §Ÿ§¦§Ÿ

md xy`kïéìMeáî.[libx leyia]Czòc à÷ìñ éàålr dler m`e ± §¨¦§¦¨§¨©§¨
zewlydy xnel jzrcéà÷ eäééúléîamnya miniiw oiicr ± §¦§©§¨¥

ok m` ,leyiaa mny dpzyp `le ,miig mcera eidy itk oey`xd
zewxiaàì éànà ,ïé÷eìL`ld ,xexn zlik` zaeg ici mda `vei §¦©©Ÿ

zewxiy ,dpynd ixacn gken `l` .mdilr xexn my oiicr
,leyiaa epzypy iptn oey`xd mnya cer miniiw mpi` miwely
s` jkn cenll yie .xexn zlik` zaeg ici mda mi`vei oi` okle
,'ixt' cer mi`xwp mpi`e leyiaa epzyp zewlydy ,dkxa oiprl
.'exaca didp lkdy' `l` 'dnc`d ixt `xea' mdilr jxan oi`e

:`xnbd zvxzníúä éðàLzlik` zevn oipra my oicd dpey ± ¨¦¨¨
meyn ,xexnïðéòácwxia didiy mikixv ep`y ±íòèly,øBøî §¨¦©©©¨

eoiwely zewxiaàkéìici mda `vei epi` okle ,xexn mrh oi` ± ¥¨
jxane ,'ixt' `xwp `ed oiicr dkxa oiprl j` .xexn zlik` zaeg

.'dnc`d ixt `xea' eilr
jxiae giln zif lk` opgei iaxy ,didy dyrnl day `xnbd

,`xnbd zl`ey :seqe dligz eilr,àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîà̈©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨
Cøáî éëéä ïðçBé éaø[jxia cvik-]çéìî úéæ ìò,dpexg` dkxa ©¦¨¨¥¦§¨¥©©¦¨¦©

e ,dlik`l ie`x epi` zifd ly oirxbd `lddéðéòøâì àìé÷Lc ïåék¥¨¦§¦¨§©§¦¥
,oirxb `ll zifd z` opgei iax lk`e ,zifd on oirxbd lhipy ±
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המשך ציאור למס' צרכות ליום שני עמ' צ
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וזמן.95ממש  זמן ובכל ודור דור בכל ("מיד")
"משה, ר"ת גם הוא ש"מיד" בזה גם כמרומז

אחד. בדור היו ששלשתם דורם", יהושע,

הדור  שבאותו - זה לדורנו בנוגע לומר יש וכן
משיח  (ר"ת מ' - דשלשתם הגילוי (ר"ת 96ישנו י ,(

יחד  (דורם); וד' אדמו"ר) מו"ח דכ"ק שמותיו דב'
נשיא  אדמו"ר מו"ח (כ"ק שבדורנו המשה עם
הגילוי  גם כולל בשבט), (עשירי עשר בחי' דורנו),
ישנו  ידו, על הבעש"ט) (מעינות החסידות דתורת
הוא  ראשון "גואל אחדֿעשר, דבחי' הגילוי גם

משיחא. מלכא דוד אחרון", גואל

ג' ובדוגמת ע"ד הם אלו ששלשת לומר ויש
הקב"ה. (ע"י הראשונות דדברות הנ"ל ענינים
מתחיל  התורה, ופנימיות סתים גילוי ע"י ודוגמתו

דברות הבעש"ט), ישראל (ע"יע"י האחרונות 
ביניהם  והחיבור כפי משה), ואחדֿעשר, דעשר -

מאתי  חדשה ד"תורה הגילוי ע"י בשלימות שיהי'
למעלה 97תצא" מחורב, יום עשר אחד (בחי'

ומהות  מעצמות בחורב), שניתנו הדברות מעשרת
המחבר), ממוצע ממשה בגאולה(שלמעלה

משיח  ע"י  והשלימה צדקנו.האמיתית

ואחת יא. אחד לכל לפועל בנוגע מזה הלימוד
זה: דדורנו ובפרט וטף נשים אנשים מישראל,

יתרו, פרשת בשבת בתורה בעמדנו כשקוראים 
מתןֿתורה , פרשת בשבט את  מעשירי ובבואנו

(כפליים  שבט לכ"ב ובהכנה האחדֿעשר), (חודש
הוראה  ליטול יהודי כל צריך - אחדֿעשר) של
לאמר" האלה הדברים כל את אלקים מ"וידבר

יחיד  ובלשון נוכח בלשון ה'98שנאמר ("אנכי
שזהו  ללמדנו בכדי גו'"), הוצאתיך אשר אלקיך

יחיד: לכל אליו, ולימוד ציווי

ע"ז שיחד במתןֿתורה, שהי' מאורע כשם שהי '
השפעה  לכך יש הזמנים,חדֿפעמי, בכל והמשך

להיות  צריך כך - כאן" אף כו' להלן ד"מה באופן
שיש  בתורה, הפרשה את כשקוראים עתה, גם
בכל  לפועל בנוגע טובות החלטות מזה ללמוד

ובמיוחד  זה, שלאחרי והחדשים והשבועות הימים
אחדֿ ושל דעשירי ענין עם בקשר  (כנ"ל).- עשר

באופן  בנ"י כל התכנסו שבמתןֿתורה כשם
אחד" בלב אחד כאיש ישראל, שם כך 99ד"ויחן -

מבנ"י, אחד כל של בעבודתו גם להיות צריך
ולעשותם  נפשו, כחות עשר את לכנס שעליו
הן  הקב"ה את לעבוד "צבור" של אחד מציאות
והן  מדות), וז' המוחין (ג' הפנימיים כחותיו בעשר
ותענוג  רצון אחדֿעשר), (בחי' המקיפים בכחותיו

מאדך" ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל -100.

בלימוד להוסיף - לראש "באימה ולכל התורה
ובזיע", וברתת תורה וביראה שלומד שבעת בידעו

גם  אומר והוא נפשו, כחות לעשר בהתאם ה"ז
מסיני" למשה שנאמר ממש ה' !101"דבר

להשפיע  עלֿעצמו יקבל שכ"א ועיקר: ועוד
עשרה  עוד על עכ"פ הבאים) הסמוכים (בימים
- גם בזה ולפעול ומצוות, תורה עניני בכל יהודים
שלו. מקיפים והכחות פנימיים הכחות הכחות, בכל

מישראל  ואחת אחד לכל הוראה שזוהי וכאמור,
וטף, נשים אנשים בדורנו,

כאן  הנמצאים מאלו ומתחיל ובמיוחד כולל
טובים  מעשים ובית המדרש ובית הכנסת בבית
. מעט ה"מקדש דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח .דכ"ק

שבבבל" רבינו דכל 102בית חיינו" ה"בית שהוא ,
כולו, הדור בכל בנ"י וכל זה במקום הנמצאים בנ"י

הכל" הוא "הנשיא השפעת 103שכן נמשכת ממנו ,
ובמילא  תבל, קצוי בכל כולו הדור לכל החיות
שלו  מעשיםֿטובים ובית וביהמ"ד שביהכ"נ מובן

חיי  "בית חיים epהוא מתורת השפעתו ע"י ובפרט ,"
נאמרו  (שעליהן ש"הם 104ומצוות בהם"), "וחי

ימינו" ואורך .105חיינו
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ומורה 95) (פוסק הרמב"ם בחתימת מהאופנים להעיר
באותיות נפרדות; באותיות ל"ז.ז zexaegnנבוכים):

ש 96) ב).nלהעיר צח, (סנהדרין שמו נחם
ג.97) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
השלישי.98) בחודש פ' מפדר"כ קפו, רמז פרשתנו יל"ש

א. כ, פרשתנו רמב"ן פכ"א. פס"ר וראה

ובפרש"י.99) ב יט, פרשתנו
ה.100) ו, ואתחנן
עליו 101) ויפול המשכיל יתבונן שם: פרשתנו תו"א ראה

ממש  הוא ה' דבר כי ללבו בשומו התורה בעסק ופחד אימה
מסיני. למשה שנאמרו

מעט 102) מקדש בענין קונטרס בארוכה וראה א. כט, מגילה
ואילך). 416 ע' ח"א תשנ"ב (התוועדויות כו' זה

כא.103) כא, חוקת פרש"י
ה.104) יח, אחרי
ל,105) נצבים (ע"פ ערבית דתפלת עולם אהבת ברכת נוסח

כ).
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השבוע  את 1בפרשת יתרו ראה שכאשר מסופר,

עד  הבוקר מן העם... את "לשפוט יושב רבינו משה
וכל  לבדך יושב אתה "מדוע כלפיו: טען הוא הערב",

אתה  גם תבול נבול ערב... עד בוקר מן עליך נצב העם
תחזה..." "ואתה העצה את לו ונתן העם...", ,2גם

ורק  עת", "בכל שישפטו וכו' אלפים שרי יבחר שמשה

"ויכלת  ועלֿידיֿזה אליך", יביאו הגדול "הדבר את
בשלום". יבוא מקומו על הזה העם כל וגם עמוד

זה  בענין התמיהה שמשה 3ידועה ייתכן, כיצד :

ישראל של מהימנא" "רעיא בעצמו l`רבינו חשש
ולא  העם...", "נבול... לידי להביא יכול הנהגתו שאופן

העצה בדעתו xzeiaעלתה dheytd שופטים למנות
אשר  מדין, כהן יתרו ורק העם", את "לשפוט שיעזרו

זאת? והציע הבין קצר, לזמן הגיע

דבר  ועמא העולם מאמר א 4[ידוע פאר גאסט ַַַַ"א
רואה  קצרה לשעה (=אורח מייל" א אויף זעט ַווייל,

אך מיל), רבינו,dlilgeÎqgלמרחק משה על לומר
מרגע  ישראל" "רועה להיות בחרו עצמו הקב"ה אשר

ישראל5היוולדו  של נאמן רועה היה וכבר ,lreta זמן

על 6ממושך  העירו שיתרו עד זה דבר ידע לא שהוא ,
כך].

ואכן - סבר שמשה מובן, zn`dמכך idef מצד
יכול, שהוא - משה העם jixveדרגת בשפיטת לעסוק

לא 7בעצמו  והדבר הקטן", "דבר והן הגדול" "דבר הן ,
כל  וגם עמוד ש"ויכלת כך ישראל, לבני ולא לו יזיק

בשלום". יבא מקומו על הזה העם

את  "לשפוט משה של שדרכו לכך נוספת הוכחה

עלֿפי  אמיתית דרך היא הערב" עד הבוקר מן העם..

ללמוד  ניתן תבול...", "נבול את תמנע ובודאי התורה,
חז"ל  "יתרו"8ממאמר (או "יתר" "על 9שהשם הוא (

תחזה". ואתה בתורה, אחת פרשה שיתר שם

" חז"ל של אחתxziyמדיוק ולא dxezaפרשה ,"

ידו" על "נכתבה") (או "נאמרה שהפרשה זכה שהוא

בתורה  אחרות פרשיות לגבי הקיים מובן,10(ביטוי ,(
רק לא יתרו תחזה",dzlbzpשבאמצעות "ואתה פרשת

יתרו מכך: יותר באמצעותו dxezaלהוספהmxbאלא -
dtqep לפני היתה שלא תחזה", "ואתה פרשת לתורה

עצמה  מצד בתורה .11כן

מובן, בתורה,iptlyמכך זו לתוספת יתרו שגרם
ההנהגה  סדר קיים היה לא עצמה, תורתֿאמת מצד הרי

את  לשפוט צריך היה משה אלא תחזה", "ואתה של
ענין  כל על בעצמו שמשה 12העם לכך הסיבה זוהי .

כך. נהג תורה, שכולו רבינו,

דרכו  עלֿידי גם אם שני: מצד מובן לא זה לפי אך

העם  כל וגם עמוד "ויכלת של מציאות תיתכן משה של

של  החשש התחדש מנין בשלום", יבוא מקומו על הזה
"נבול  לידי להוביל עלולה משה שהנהגת יתרו,

הדבר"תבול... ממך ו"כבד "13?
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ואילך.1) יג יח,
ואילך.2) כא שם,
עה"ת3) ש"ך אברבנאל, עקידה, כאן.cereראה
ושם).4) א (צב, ב"ק סוגיית א. מה, ברכות ראה
יח.5) פ"א, שמו"ר רועה. הי' ומשה א) ג, (שמות עה"פ דחז"ל ראה

כד. כאֿכב. שם,
הדיעות 6) וראה גו'. אחיו אל ויצא גו' ויגדל יא: ב, משמות להעיר

אז. הי' שנים כמה בן וש"נ) כז. (שם, בשמו"ר
יֿיא):7) פ"א, דב"ר וראה שם. מספרי ט. (א, דברים פרש"י ראה

כו'. ישראל את לדון יכול משה הי' שלא אפשר
תנחומא 8) ח). (פכ"ז, שמו"ר שם. ממכילתא פרשתנו. ריש פרש"י

ועוד. כט. י, בהעלותך ופרש"י ספרי ד. פרשתנו
שם*.9) בהעלותך פרש"י שם. ושמו"ר בספרי כ"ה

רע"ב. ראה – העתיד (ע"ש "יתר" נקרא שמקודם לתווך, יש ואולי

בפועל  עצתו ולאחרי פרשתנו), ריש לפרש"י ועוד דוד דברי האורה, לבוש
תחזה". "ואתה הפרשה של) (הר"ת ע"ש וא"ו, אות לו הוסיפו כו',

א.10) קיט, ב"ב ה. כז, פינחס (ח). ז ט, בהעלותך ופרש"י ספרי
א. ח, סנהדרין

ולמה 11) מסיני.. היו משה בידי אף "והלא (7 (שבהערה בספרי
נקט  שבנד"ז מזה אבל – ביתרו" הדבר שיתלה כדי משה.. מעיני נתעלם

" שלxziyהלשון ענין הי' שבפרשתנו משמע כו'" בתורה,oexziפרשה
.56 הערה לקמן וראה כבפנים.

ויאמר  ד"ה פרשתנו, ריש אוה"ת – החסידות ע"ד – בארוכה וראה
מן  שבא האור דיתרון הענין בתורה פעל שיתרו – פ"וֿז תש"ט משה

כו'. פרשה שיתר וזהו"ע דוקא, החשך
שווין 12) אחת פרוטה ודין מנה אלף דין יהי לעולם מהפס"ד: להעיר

ה"י). פ"כ סנה' הל' (רמב"ם דבר לכל בעיניך
יח.13) שם, פרשתנו

oke ,i"yx i"zk aexe mipey`xd miqetca la` .(epzyxt yix `"aixe (mipwf zrc mb d`xe .mipwf xcd) z"draxa mb qixb oke) "xzi" `zi` epiptl miqetc dnka (*
."exzi" ± `qxibd (epzyxt yix cec ixac ,m"`x ,a"rx) i"yx iyxtn k"eka
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השניות  (הלוחות לאחר יתרו, לטענת בקשר זה ענין
הכיפורים  יום ואת 14של) עצמו את העריך שמשה ,

שביכלתם  יתרו, מטענת כמשתמע שלא ישראל,
ממנו  וללמוד בעצמו, משה עלֿידי להישפט ומחובתם

תורותיו" ואת האלקים "חוקי את משפט 15רק ואת ,
- הגדול הדבר

dnec עשרת לאחר מיד לפניֿכן, הנמצא לענין
שטענו  לישראל, בקשר ראשונות), (לוחות הדברות

עוד" אלקינו ה' "קול את לשמוע ביכולתם ,16שאין
תדבר "ואת ממשה טען 17אלינו"ובקשו כך על ואשר ,

לשון  - "ואת" של שמשמעותה רש"י) (כפירוש משה,
שנצטערתי  כנקבה כוחי את "התשתם היא - נקבה
ללמוד  לכם יפה היה לא וכי ידי.. את ורפיתם עליכם

ממני". ללמוד ולא הגבורה מפי

היה  ישראל, את משה של הערכתו לפי כלומר,
"מפי  תורה ללמוד ביכולתם והיה לרצות, עליהם
"היטיבו  ישראל טענת את קיבל הקב"ה אך הגבורה",

דברו" אשר שהקב"ה 18כל שלנו, במקרה כמו ,
בתורה.19הסכים  לפרשה הפך שהענין כך יתרו, לעצת

כפי  ישראל דרגת בין ההבדל להבין: קשה כאן גם
מפי  ללמוד (שביכלתם משה עלֿידי שהוערכה
ללימוד  זקוקים (שהם למעשה דרגתם לבין הגבורה)

עצום, הוא משה) מפי

גרמה  למצבם שההתוודעות מכך, שמובן [כפי
כנקבה"] כחי את ל"התשתם למשה

ומפרנס  הרועה רבינו, שמשה לומר, ייתכן וכיצד
האמת  לפי כלל כביכול, העריך, לא ישראל, כלל של

מרעיתו? צאן מצב את

.‚
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הוא: כך על לומר שניתן הדברים מן אחד

בהערכת  ח"ו, טעה, רבינו שמשה לכך, הכוונה אין
משה  שכאשר היא, הכוונה אלא ישראל, של מצבם

עמו  יחד נמצאים הם כאשר ישראל, על מביט ,20רבינו
אכן שביכולתם zn`aהם כך יותר, גבוהה בדרגה

מרוממם  שמשה כיוון הגבורה, מפי תורה ללמוד
הדרגה אל למד ely21ומקרבם שהוא כשם ולפיכך ,

יוכלו  ישראל שגם משפיע הוא כך הגבורה, מפי תורה
הגבורה. מפי ללמוד

הגבורה  מפי ללמוד יכולתם טענו: ישראל אך
מכך מבקשים dynyנובעת הם אך זו, לדרגה מרוממם

וההשגה ההבנה בכלי התורה את ,mdly"לקבל"
העצמי  עצמם.22בכוחם מצד שרויים הם שבו במצב ,

באופן  כי דברו", אשר כל "היטיבו הקב"ה אמר כך על
בפנימיותם  התורה תיקלט .23כזה

.„
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כנקבה", כוחי את "התשתם הביטוי יובן בכך
עליכם" "נצטערתי - צער של רגש על מצביע שאיננו

של הענין את בעיקר מדגיש אלא -dylegd ורפיתם")
לכאן  מתאימה כיצד קשה: לכאורה אשר ידי"), את

כחו dynחולשת ly?

את  תורה ילמד רבינו שמשה כדי הוא: לכך ההסבר
mpevxישראל itl עליו היה - אלינו" תדבר "ואת -

מדרגתו  בגלוי 24לרדת "משה" דרגת אז תאיר אם כי ,
והם  משה, לדרגת ישראל יתרוממו עוצמתה, במלוא

ממשה. "ממני", ולא הגבורה", "מפי ללמוד יצטרכו

חולשה  כן לפני להיות מוכרחה היתה לפיכך
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למ"ד 14) גם שכ"ה מוכח, (ומשם יג שם, פרשתנו ופרש"י מכילתא
שם  בבעה"ת אבל שם. ועוד רא "ם בארוכה ראה – בא מ"ת קודם יתרו

ואכ"מ). מ"ת. לפני שהי' ס"ל (ועוד)
טז.15) שם, פרשתנו
(טו).16) שם וברמב"ן טז כ, פרשתנו וראה כב. ה, ואתחנן
כד.17) שם,
כה.18) שם,
"המלך 19) כג) שם, יט. (שם, פרשתנו (ממכילתא) פרש"י ראה

מעצמי  לא שם): מספרי יב. שם, ט. (שם, דברים פרש"י וראה בגבורה".
הקב"ה. מפי אלא לכם אומר אני

רבו,20) במקום אדם ידור לעולם סע"א) ח, (ברכות ממחז"ל להעיר
כו'. זמן שכל

הכללים 21) ש' ע"ח הקבלה: ע"ד – משה של לדורו בנוגע ראה
ד. לא, בהעלותך לקו"ת וראה ועוד. שמות. ר"פ הפסוקים ש' פי"א.

(ב"מ 22) חבירו של קבין מט' שלו בקב אדם רוצה ממחז"ל להעיר
א). לח,
ח 23) שלבו במקום תורה אדם ילמוד לעולם ממחז"ל (ע"ז להעיר פץ
א). יט,

לפ'24) ב' שיחה ח"ח לקו"ש ובארוכה סו. ע' תרכ"ח סה"מ ראה
בהעלותך.

exzi zyxt zegiyÎihewlfh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÍÎ ÏÚ ‰‰ÈÓ˙‰Â ,Â¯˙È ˙ˆÚ ÏÚ ¯ÂÙÈÒ‰

השבוע  את 1בפרשת יתרו ראה שכאשר מסופר,

עד  הבוקר מן העם... את "לשפוט יושב רבינו משה
וכל  לבדך יושב אתה "מדוע כלפיו: טען הוא הערב",

אתה  גם תבול נבול ערב... עד בוקר מן עליך נצב העם
תחזה..." "ואתה העצה את לו ונתן העם...", ,2גם

ורק  עת", "בכל שישפטו וכו' אלפים שרי יבחר שמשה

"ויכלת  ועלֿידיֿזה אליך", יביאו הגדול "הדבר את
בשלום". יבוא מקומו על הזה העם כל וגם עמוד

זה  בענין התמיהה שמשה 3ידועה ייתכן, כיצד :

ישראל של מהימנא" "רעיא בעצמו l`רבינו חשש
ולא  העם...", "נבול... לידי להביא יכול הנהגתו שאופן

העצה בדעתו xzeiaעלתה dheytd שופטים למנות
אשר  מדין, כהן יתרו ורק העם", את "לשפוט שיעזרו

זאת? והציע הבין קצר, לזמן הגיע

דבר  ועמא העולם מאמר א 4[ידוע פאר גאסט ַַַַ"א
רואה  קצרה לשעה (=אורח מייל" א אויף זעט ַווייל,

אך מיל), רבינו,dlilgeÎqgלמרחק משה על לומר
מרגע  ישראל" "רועה להיות בחרו עצמו הקב"ה אשר

ישראל5היוולדו  של נאמן רועה היה וכבר ,lreta זמן

על 6ממושך  העירו שיתרו עד זה דבר ידע לא שהוא ,
כך].

ואכן - סבר שמשה מובן, zn`dמכך idef מצד
יכול, שהוא - משה העם jixveדרגת בשפיטת לעסוק

לא 7בעצמו  והדבר הקטן", "דבר והן הגדול" "דבר הן ,
כל  וגם עמוד ש"ויכלת כך ישראל, לבני ולא לו יזיק

בשלום". יבא מקומו על הזה העם

את  "לשפוט משה של שדרכו לכך נוספת הוכחה

עלֿפי  אמיתית דרך היא הערב" עד הבוקר מן העם..

ללמוד  ניתן תבול...", "נבול את תמנע ובודאי התורה,
חז"ל  "יתרו"8ממאמר (או "יתר" "על 9שהשם הוא (

תחזה". ואתה בתורה, אחת פרשה שיתר שם

" חז"ל של אחתxziyמדיוק ולא dxezaפרשה ,"

ידו" על "נכתבה") (או "נאמרה שהפרשה זכה שהוא

בתורה  אחרות פרשיות לגבי הקיים מובן,10(ביטוי ,(
רק לא יתרו תחזה",dzlbzpשבאמצעות "ואתה פרשת

יתרו מכך: יותר באמצעותו dxezaלהוספהmxbאלא -
dtqep לפני היתה שלא תחזה", "ואתה פרשת לתורה

עצמה  מצד בתורה .11כן

מובן, בתורה,iptlyמכך זו לתוספת יתרו שגרם
ההנהגה  סדר קיים היה לא עצמה, תורתֿאמת מצד הרי

את  לשפוט צריך היה משה אלא תחזה", "ואתה של
ענין  כל על בעצמו שמשה 12העם לכך הסיבה זוהי .

כך. נהג תורה, שכולו רבינו,

דרכו  עלֿידי גם אם שני: מצד מובן לא זה לפי אך

העם  כל וגם עמוד "ויכלת של מציאות תיתכן משה של

של  החשש התחדש מנין בשלום", יבוא מקומו על הזה
"נבול  לידי להוביל עלולה משה שהנהגת יתרו,

הדבר"תבול... ממך ו"כבד "13?
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ואילך.1) יג יח,
ואילך.2) כא שם,
עה"ת3) ש"ך אברבנאל, עקידה, כאן.cereראה
ושם).4) א (צב, ב"ק סוגיית א. מה, ברכות ראה
יח.5) פ"א, שמו"ר רועה. הי' ומשה א) ג, (שמות עה"פ דחז"ל ראה

כד. כאֿכב. שם,
הדיעות 6) וראה גו'. אחיו אל ויצא גו' ויגדל יא: ב, משמות להעיר

אז. הי' שנים כמה בן וש"נ) כז. (שם, בשמו"ר
יֿיא):7) פ"א, דב"ר וראה שם. מספרי ט. (א, דברים פרש"י ראה

כו'. ישראל את לדון יכול משה הי' שלא אפשר
תנחומא 8) ח). (פכ"ז, שמו"ר שם. ממכילתא פרשתנו. ריש פרש"י

ועוד. כט. י, בהעלותך ופרש"י ספרי ד. פרשתנו
שם*.9) בהעלותך פרש"י שם. ושמו"ר בספרי כ"ה

רע"ב. ראה – העתיד (ע"ש "יתר" נקרא שמקודם לתווך, יש ואולי

בפועל  עצתו ולאחרי פרשתנו), ריש לפרש"י ועוד דוד דברי האורה, לבוש
תחזה". "ואתה הפרשה של) (הר"ת ע"ש וא"ו, אות לו הוסיפו כו',

א.10) קיט, ב"ב ה. כז, פינחס (ח). ז ט, בהעלותך ופרש"י ספרי
א. ח, סנהדרין

ולמה 11) מסיני.. היו משה בידי אף "והלא (7 (שבהערה בספרי
נקט  שבנד"ז מזה אבל – ביתרו" הדבר שיתלה כדי משה.. מעיני נתעלם

" שלxziyהלשון ענין הי' שבפרשתנו משמע כו'" בתורה,oexziפרשה
.56 הערה לקמן וראה כבפנים.

ויאמר  ד"ה פרשתנו, ריש אוה"ת – החסידות ע"ד – בארוכה וראה
מן  שבא האור דיתרון הענין בתורה פעל שיתרו – פ"וֿז תש"ט משה

כו'. פרשה שיתר וזהו"ע דוקא, החשך
שווין 12) אחת פרוטה ודין מנה אלף דין יהי לעולם מהפס"ד: להעיר

ה"י). פ"כ סנה' הל' (רמב"ם דבר לכל בעיניך
יח.13) שם, פרשתנו

oke ,i"yx i"zk aexe mipey`xd miqetca la` .(epzyxt yix `"aixe (mipwf zrc mb d`xe .mipwf xcd) z"draxa mb qixb oke) "xzi" `zi` epiptl miqetc dnka (*
."exzi" ± `qxibd (epzyxt yix cec ixac ,m"`x ,a"rx) i"yx iyxtn k"eka
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משה  בדרגת -24וירידה כנקבה משה של כוחו תש -
הקב"ה  בין "ממוצע" להיות היה יכול הוא ועלֿידיֿזה

ה'. דבר את להם ולהעביר לישראל,

.‰

ÏÎ ˙‡ „ÂÓÏÏ ÌÈÎÈ¯ˆ Ï‡¯˘È˘ ¯·Ò ‰˘Ó
ÂÓÓ ‰¯Â˙‰

תורה  ללמד יתחיל שמשה הזמן הגיע כאשר

הגבורה  מפי התורה את קיבל שהוא לאחר לישראל,
הכפורים, ביום שניות לוחות נתינת ולאחר סיני, בהר

שאת סבר, לשמוע lkהוא ישראל צריכים התורה עניני

ממנו  .25ישירות

ממש, הגבורה" "מפי התורה את למד שמשה כיוון

לישראל  ה' דבר את להעביר יכול זולתו אדם אין
כלֿכך  ומאיר מושלם הוא 26באופן משה יתרֿעלֿכן: .

דבר  את לכם להגיד וביניכם... ה' בין עומד "אנכי

משה 27ה'" של גרונו מתוך מדברת ושכינה ולפיכך,28, ,
כאילו  זה הרי משה, מפי תורה ישראל שומעים כאשר

הגבורה" .29"מפי

לטענת  משה שבתשובת בלשון לדיוק ההסבר [זהו

אלי  יבא "כי - העם) את לבדו שופט הוא (מדוע יתרו

לדרוש רש"י miwl`"30העם זאת שמפרש וכפי ,
תלמוד dxeabd"לשאול itn לומדים ישראל כלומר, ."

הגבורה" מפי "תלמוד - ].31ממשה

ישראל  את מרומם שמשה כיוון ועוד: זאת,

לדרגתו כפי elyומקרבם מפיו, התורה את יקבלו הם ,

הגבורה. מפי אותה קיבל שהוא

"ראיה" היא משה דרגת החסידות: הוא 32ועלֿפי -
ראיה  של באופן הגבורה מפי תורה ובנוסף 33קיבל .

זאת  שראה ממי דבר קבלת בין להשוות שאין לכך,
בלבד, כך על ששמע ממי דבר קבלת לבין בעצמו,

חז"ל  משה 34(כמאמר הרי לשמיעה), ראיה דומה אינה
קבלת  אופן שגם לכך, ישראל, הגבהת עלֿידי הביא,

ממשה  עלֿידם ראיה 35הדברים של בדרגה .36תהיה

התורה  השפעת את מקבלים שישראל זו, ומסיבה
בעצמו  משה רק וצריך, יכול, ראיה, של באופן ממשה
"ויכלת  עניניהם בכל ולשופטם תורה, ישראל את ללמד

בשלום".37עמוד  יבוא מקומו על הזה העם כל וגם

.Â

ÈÓˆÚ‰ Ì·ˆÓ· Ï‡¯˘È ˙‡ ‰‡¯ Â¯˙È

יתרו: פעולת היתה וזאת

דרגת  את העריך וכו', גר ובהיותו מארצו, בא יתרו
מצד מרוממם mnvr,`leישראל שמשה במצב

טען, הוא לכן יכולה zhityyלדרגתו. אינה העם
לבדו: משה עלֿידי להעשות

ללמוד  באים ישראל כאשר התורה, לימוד בענין
ואת  בה ילכו הדרך את התורות... ואת החוקים "את

משפיע 38המעשה..." עצמו שהלימוד לומר, אפשרי ,
בדרגתו, ולומדים משה, לדרגת ישראל מתעלים ואז

) "והזהרתה ייתכן את dynולפיכך אתהם (
.32החוקים..."

העסקים על להשפט באים הם כאשר ,mdlyאך
ריבותם" "דברי ב"עולמו"39וליישר הם אין אז הרי ,
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אלפים 25) השרי למינוי בנוגע – יד) (שם, דברים ורש"י ספרי ראה
עלי' שנצטערת ממך כו' מתלמידך או ממך תורה ללמוד נאה "ממי – כו'
שגם  לב) לד, תשא פרש"י ב. נד, (עירובין תורה" מ"סדר ולהעיר כו'".

mrd"ביד lk.עצמו ממשה אחד" פעם) עכ"פ (הי'
מילתי'.26) מסתייעא גמר הגבורה מפי דמשה כיון שם: עירובין ראה

אלו "נעשו א) (ג, במדבר מפרש"י elyולהעיר zeclezd מה שלמדן
ש(גם) ואילך, 11 ע' חכ"ג לקו"ש בארוכה וראה הגבורה". מפי שלמד

הוא ילדו" כו' המלמד ד"כל הענין זה, [שלכן xwiraמטעם משה גבי
""כאילו  לפנ"ז) (כמ"ש רק ולא שלו", התולדות אלו "נעשה רש"י כותב
חבירו  בן "מלמד ע"י שנעשה חדשה) (מציאות הלידה ענין כי – ילדו"]
"שלמד  משה גבי בעיקר הי' וזה שבתורה, הגבורה" "פי מצד הוא תורה"

.193 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש וראה הגבורה", מפי
ה.27) ה, ואתחנן
ועוד.28) .5 הערה 69 ע' ח"ד [המתורגם] בלקו"ש נסמן
בסופה.29) ה"ו פ"ג חגיגה הל' רמב"ם ראה
טו.30) שם, פרשתנו
(סנהדרין 31) ממחז"ל ולהעיר שם. למכילתא המשנה מרכבת גם ראה

כו'". עומד אתה לפנינו "לא כאן) באלשיך הובא סע"א. יט,
ואילך.32) ד ב, ואתחנן לקו"ת ראה
(הקולות 33) את רואים ישראל כל היו מ"ת שבעת ממחז"ל להעיר

שם). ממכילתא – טו כ, פרשתנו (פרש"י הנשמע (–
ט.34) יט, פרשתנו מכילתא ראה
שראית 35) כו' רבנו משה נבואת ספ"ח: יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

כו'. בעיניך
שדרגתו 36) זה מצד היא דמשה ראי' דבחי' ד) (ג, שם לקו"ת ראה

בהערה  שנסמנו מקומות (ראה ליסו"א שייכים המדבר ודור – אבא יסוד
.(21

"ריבוא 37) שיהיו אף כולו העם כל את תורה משיח שילמד זה ע"ד
אֿב  יז, צו (לקו"ת ראי' של באופן לימוד יהי' כי וכו'" אנשים רבבות
ד"ה  ג). שם, ואתחנן לקו"ת וראה כו'. משה ביקש ועד"ז שם: (וראה

וסופו). בתחלתו תרצ"ט (הב') אלקים וידבר
(38.25 הערה לעיל וראה כ. שם, פרשתנו
יט.39) שם, רש"י
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ולקבל, להתעלות מסוגלים הם ואין משה, של
משה 40וללמוד  בדרגת התורה משפט .41את

לפני  עומדים בעליֿהדין שכאשר הוא, המצב אך
עד  מעסקיהם, מרוממתם זו עובדה עצם הרי משה,

וללמוד  לקבל התורה 34שביכולתם משפט את ממנו
משה. דרגת של באופן

שכאשר  למקרא", חמש "בן אפילו שמבין [כפי
מכפי  הדבר שונה - ה"מלמד" עם בחדר נמצא הוא

בצרכיו]. ועסוק לבדו, נמצא שהוא

כי  יתרו, לעצת הקדושֿברוךֿהוא הסכים זאת בכל
לארץ  כניסתם לאחר ישראל של למצבם גם לדאוג יש

הזה..."42ישראל  העם וקם שוכב... "הנך כאשר ,43,
ויתעלו  משה מפי תורה ילמדו לא הם כאשר שגם
תמיד  שהיא התורה, אליהם תגיע אז גם באמצעותו,

'd xac.הדור של ישראל אלפי ראשי באמצעות ,

צריך  שהוא סבר לא שמשה לכך הסיבה זוהי
ישראל" ש"רועה הענין עצם כי בעצמו, זאת לעשות
שלאחר  למצב לדאוג כדי הנהגתו סדר את ישנה
אז  היתה לא לכך: ובנוסף חידוש, הוא - הסתלקותו

החטא לולא כי אחר, מצב על okn,מחשבה xg`ly
והיתה  ישראל, לארץ ישראל את מכניס משה היה

גלות  אחריה שאין שלימה לומדים 44גאולה שאז ,
ראיה  של בדרגה .45ישראל
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משה  עלֿידי להיעשות צריך עצמו זה ענין אך
כי המתייחסים lkרבינו, הענינים ואף התורה, עניני

משה. באמצעות להגיע צריכים מאוחרים, לדורות
חז"ל  לחדש 46כמאמר עתיד ותיק שתלמיד מה "כל

כל  מסיני". למשה ניתן הכל מה בתורה, אף ומר,
בדור ותיק ycgn,שתלמיד xge`n גםyecig ניתן" זה

מסיני". למשה

בשכלו  חודש ותיק תלמיד של זה שחידוש כיוון
ely מתורת חלק להיות זה חידוש יכול אין לפיכך ,

זהו  שאז משה, באמצעות יעבור הוא כן אם אלא משה,
ממש  ה' .47דבר

- תחזה "ואתה רבינו למשה יתרו אמר וזאת
jilry ycewdÎgexa48:dyn,ולהציב לבחור צריך

שישפטו ely49ברוחֿהקודש וכו' האלפים שרי את ,
הדורות, כל על משפיע הוא ועלֿידיֿכך העם, את
איש  הסמוכין ישראל חכמי עלֿידי ישראל ששפיטת
מגיעים  שהם דין פסק עלֿפי רבינו, משה עד איש מפי
משה. תורת אמת, תורת של משפט הוא בשכלם, אליו
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"ואתה בלשון הדיוק גם יובן ולא dfgzמכך ,"
תראה": "ואתה

של  בדרגה שלו ברוחֿהקודש יסתכל משה אם
di`x צורך יהא לא הרי עוצמתה, בכל משה דרגת -

משה דרך עוברים הענינים כל וכו'. אלפים ielbaבשרי
בעניניהם  העם כל את כולם, את שופט עצמו והוא

mdly:"הקטן "דבר והן הגדול", "דבר הן

חלה משה שאצל עלֿידיֿזה מדרגתו dcixiרק
קיימת  ראיה שבמקום כוחי"), את ל"התשתם (בדומה

שהיא "תחזה", של הדרגה ראיה mebxzאצלו ,50של
ללשון  "מתורגם" ראיה של הענין כאשר כלומר,

לשון החסידות mlerd51ארמית, בלשון וכמצוי ,52:
ראיה" בחינת של את 53"אחוריים רואה הוא אז ,
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ולהעיר 40) תורה". ללמוד נאה "ממי (25 הערה (כנ"ל חז"ל כלשון
תורה" היינו נמי "דדינא כאן) פרשתנו עה"ת בש"ך הובא א. (ו, מברכות

שכינה"). (ו"אתיא
דרגת41) מצד שהתורה dxezdוגם כמו הוא המשפט שענין מכיון –

העולם), מן למעלה עצמה, מצד כמו"ש (ולא העולם בעניני לדון "יורדת"
הראי'). (וענין משה מבחי' למטה היא

וגו'"42) שדך תזרע שנים "שש – נושבת דארץ הסדר מתחיל שאז
בהר). (ר"פ

טז.43) לא, וילך
ואתחנן 44) אוה"ת בתחלתו. (חינוך) ח"ב לאדהאמ"צ שעה"ת ראה

וש"נ. צג. ע' סה. ע'
ד"ה 45) מאמרי שם אוה"ת (ובארוכה שם ואתחנן לקו"ת ראה

דז  ענין ואתחנן), בהם הי' אז כי הוא, לארץ בנ"י להכניס רצה שמשה ה
'i`xd ישראל "ועתה לארץ) שנכנסו (לדור אמר זה, פעל שלא [ומכיון
rny שהיא תורה משנה אז אמר זה שמטעם וי"ל שמיעה. בחי' גו'",

.[45 הערה כדלקמן כו', משה השגת בבחי' התורה התלבשות
(46.11 הערה 70 ע' ח"ד [המתורגם] בלקו"ש נסמן

ואילך)47) 12 ע' חי"ט ואילך. 69 ע' (שם לקו"ש בארוכה גם ראה
(דמשה  דמשה ברוה"ק נתלבשה שהתורה שעי"ז תורה, למשנה בנוגע –
של  התורה לימוד שגם "פתח" זה ב), לא, מגילה – אמרה עצמו מפי

השגתו (מצד ותיק ממש.ed`תלמיד ה' דבר הוא הדורות כל סוף עד (
"קול  בענין ואילך) 74 ע' ח"ד [המתורגם] (לקו"ש ממשנ"ת גם ולהעיר

יסף". ולא גדול
"בנבואה..48) שם במכילתא הדיעות ב' וראה עה"פ. פרש"י

כו'". באספקלריא
מפי49) משה (שאמרה תורה למשנה בנוגע דגם ה"ז envrלהעיר, (

שם). מגילה מעצמו, משה (תוד"ה "ברוה"ק"
האמונה 50) שער רע"א. ז, ואתחנן לקו"ת ג. עח, משפטים תו"א

סע"ב. פח, (ס"ת) זח"א וראה ועוד. פכ"ה.
ואילך.51) ד עז, שם העמוד. בריש שם תו"א ראה
שם.52) האמונה) ושער תו"א (ועד"ז לקו"ת
שס"ל 53) דהמ"ד שמפרש ער) (רמז פרשתנו ליל"ש רענן בזית וצ"ע

באספקלריא בנבואה "פי' – באספקלריא היינו תחזה ".dxi`ndדואתה
ועוד. שם. למכילתא המשנה במרכבת עליו הקשה וכבר

exzi zyxt - zegiyÎihewl

משה  בדרגת -24וירידה כנקבה משה של כוחו תש -
הקב"ה  בין "ממוצע" להיות היה יכול הוא ועלֿידיֿזה

ה'. דבר את להם ולהעביר לישראל,

.‰
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תורה  ללמד יתחיל שמשה הזמן הגיע כאשר

הגבורה  מפי התורה את קיבל שהוא לאחר לישראל,
הכפורים, ביום שניות לוחות נתינת ולאחר סיני, בהר

שאת סבר, לשמוע lkהוא ישראל צריכים התורה עניני

ממנו  .25ישירות

ממש, הגבורה" "מפי התורה את למד שמשה כיוון

לישראל  ה' דבר את להעביר יכול זולתו אדם אין
כלֿכך  ומאיר מושלם הוא 26באופן משה יתרֿעלֿכן: .

דבר  את לכם להגיד וביניכם... ה' בין עומד "אנכי

משה 27ה'" של גרונו מתוך מדברת ושכינה ולפיכך,28, ,
כאילו  זה הרי משה, מפי תורה ישראל שומעים כאשר

הגבורה" .29"מפי

לטענת  משה שבתשובת בלשון לדיוק ההסבר [זהו

אלי  יבא "כי - העם) את לבדו שופט הוא (מדוע יתרו

לדרוש רש"י miwl`"30העם זאת שמפרש וכפי ,
תלמוד dxeabd"לשאול itn לומדים ישראל כלומר, ."

הגבורה" מפי "תלמוד - ].31ממשה

ישראל  את מרומם שמשה כיוון ועוד: זאת,

לדרגתו כפי elyומקרבם מפיו, התורה את יקבלו הם ,

הגבורה. מפי אותה קיבל שהוא

"ראיה" היא משה דרגת החסידות: הוא 32ועלֿפי -
ראיה  של באופן הגבורה מפי תורה ובנוסף 33קיבל .

זאת  שראה ממי דבר קבלת בין להשוות שאין לכך,
בלבד, כך על ששמע ממי דבר קבלת לבין בעצמו,

חז"ל  משה 34(כמאמר הרי לשמיעה), ראיה דומה אינה
קבלת  אופן שגם לכך, ישראל, הגבהת עלֿידי הביא,

ממשה  עלֿידם ראיה 35הדברים של בדרגה .36תהיה

התורה  השפעת את מקבלים שישראל זו, ומסיבה
בעצמו  משה רק וצריך, יכול, ראיה, של באופן ממשה
"ויכלת  עניניהם בכל ולשופטם תורה, ישראל את ללמד

בשלום".37עמוד  יבוא מקומו על הזה העם כל וגם

.Â
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יתרו: פעולת היתה וזאת

דרגת  את העריך וכו', גר ובהיותו מארצו, בא יתרו
מצד מרוממם mnvr,`leישראל שמשה במצב

טען, הוא לכן יכולה zhityyלדרגתו. אינה העם
לבדו: משה עלֿידי להעשות

ללמוד  באים ישראל כאשר התורה, לימוד בענין
ואת  בה ילכו הדרך את התורות... ואת החוקים "את

משפיע 38המעשה..." עצמו שהלימוד לומר, אפשרי ,
בדרגתו, ולומדים משה, לדרגת ישראל מתעלים ואז

) "והזהרתה ייתכן את dynולפיכך אתהם (
.32החוקים..."

העסקים על להשפט באים הם כאשר ,mdlyאך
ריבותם" "דברי ב"עולמו"39וליישר הם אין אז הרי ,
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אלפים 25) השרי למינוי בנוגע – יד) (שם, דברים ורש"י ספרי ראה
עלי' שנצטערת ממך כו' מתלמידך או ממך תורה ללמוד נאה "ממי – כו'
שגם  לב) לד, תשא פרש"י ב. נד, (עירובין תורה" מ"סדר ולהעיר כו'".

mrd"ביד lk.עצמו ממשה אחד" פעם) עכ"פ (הי'
מילתי'.26) מסתייעא גמר הגבורה מפי דמשה כיון שם: עירובין ראה

אלו "נעשו א) (ג, במדבר מפרש"י elyולהעיר zeclezd מה שלמדן
ש(גם) ואילך, 11 ע' חכ"ג לקו"ש בארוכה וראה הגבורה". מפי שלמד

הוא ילדו" כו' המלמד ד"כל הענין זה, [שלכן xwiraמטעם משה גבי
""כאילו  לפנ"ז) (כמ"ש רק ולא שלו", התולדות אלו "נעשה רש"י כותב
חבירו  בן "מלמד ע"י שנעשה חדשה) (מציאות הלידה ענין כי – ילדו"]
"שלמד  משה גבי בעיקר הי' וזה שבתורה, הגבורה" "פי מצד הוא תורה"

.193 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש וראה הגבורה", מפי
ה.27) ה, ואתחנן
ועוד.28) .5 הערה 69 ע' ח"ד [המתורגם] בלקו"ש נסמן
בסופה.29) ה"ו פ"ג חגיגה הל' רמב"ם ראה
טו.30) שם, פרשתנו
(סנהדרין 31) ממחז"ל ולהעיר שם. למכילתא המשנה מרכבת גם ראה

כו'". עומד אתה לפנינו "לא כאן) באלשיך הובא סע"א. יט,
ואילך.32) ד ב, ואתחנן לקו"ת ראה
(הקולות 33) את רואים ישראל כל היו מ"ת שבעת ממחז"ל להעיר

שם). ממכילתא – טו כ, פרשתנו (פרש"י הנשמע (–
ט.34) יט, פרשתנו מכילתא ראה
שראית 35) כו' רבנו משה נבואת ספ"ח: יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

כו'. בעיניך
שדרגתו 36) זה מצד היא דמשה ראי' דבחי' ד) (ג, שם לקו"ת ראה

בהערה  שנסמנו מקומות (ראה ליסו"א שייכים המדבר ודור – אבא יסוד
.(21

"ריבוא 37) שיהיו אף כולו העם כל את תורה משיח שילמד זה ע"ד
אֿב  יז, צו (לקו"ת ראי' של באופן לימוד יהי' כי וכו'" אנשים רבבות
ד"ה  ג). שם, ואתחנן לקו"ת וראה כו'. משה ביקש ועד"ז שם: (וראה

וסופו). בתחלתו תרצ"ט (הב') אלקים וידבר
(38.25 הערה לעיל וראה כ. שם, פרשתנו
יט.39) שם, רש"י
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בבחירת  צורך יש ואז עצמם, מצד שהם כפי ישראל
וכו' אלפים .54שרי

שם  "על - יתרו שם על הפרשה נקראת לפיכך
סדר  משה דרגת מצד כי בתורה": אחת פרשה שיתר

שונה  הוא התורה55ההנהגה לפי ויתרֿעלֿכן: ,cvn
dnvr-ielib ההנהגה סדר משה) (עלֿידי ה' חכמת

הסדר  שגם בתורה, לתוספת גרם יתרו אך שונה. הוא
הנהגה של  סדר  יהא תחזה" "ואתה dxezשל it lr56.
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תחזה" "ואתה של שהסדר לכאורה, יוצא, זה לפי
הזקוקים  ליהודים לדאוג כדי ח"ו, בלבד ירידה הוא
למשה  נזקקו שישראל כשם משה, לבין בינם לממוצע

הגבורה". "פי לבין בינם כממוצע

עלֿידי  אדרבה: הרי הענינים, בפנימיות אבל

ביותר, מטה למטה השרוי יהודי ומרוממים שדואגים

ביותר  הגבוהֿגבוה את "לקבל" .57ניתן

שלו  ההילולא במאמרי הרבי שמאריך 58כפי

בו  שקיימת מקום למטה, כאן העבודה עלֿידי שדוקא

את  מבזבזים הבהמית, והנפש הגוף נגד עצומה מלחמה

מגלים  אין המלחמה שעד ביותר, היקרים האוצרות
עצמם  שהם היא, האוצרות בזבוז ומטרת כלל, אותם

למעשה, המלחמה את המנהלים החיל, לאנשי יגיעו

בלבד. החיל לפקודי ולא

של  העליונה הכוונה מתגשמת זאת באמצעות
בתחתונים" דירה לו להיות הקב"ה בעולם 59"נתאווה ,

ממנו  למטה תחתון שאין התחתון, שיהיה 53הזה דבר ,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת ובגלוי בשלימות

(d"lyz haya e"h zgiyn)
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משה 54) תלה ואילך) ט (א, דברים שבפ' הא ג"כ לבאר יש עפ"ז
שופטים דמינוי כאן.envraהענין פרשתנו אברבנאל (ראה ביתרו ולא

כפי  היינו עצמו, מפי משה אמרה תורה שמשנה מכיון כי – ועוד)
הגבורה") "מפי בגלוי כמו"ש (ולא שבמשה ברוה"ק נתלבשה שהתורה

בחי' מצד גם לכן, –dyn.שופטים שצ"ל נרגש
של"ה 55) פ"ג. של"ד פ"ג. ד' שער ע"ח (ראה הכלל ע"פ ובפרט

(גם  ישנה הרי – ממקומה זזה לא דקדושה זך) לסי' ביאור אגה"ק פ"א.
"תחזה"). – (ולא "ראי'" צ"ל שמצדה משה בחי' עתה)

שניתן56) מובן בתורה חלק שהוא ipiqnומכיון dynl הערה) וכנ"ל ,
ע' חי"ט בלקו"ש משנ"ת וע"פ מסיני". היו משה בידי "אף מספרי (11
שהוא  (היינו לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה שכל דזה ,54 הערה 387

yecig כמו"ש התורה "ניתנה" שבמ"ת לפי היינו מסיני, למשה ניתן כבר (
בבחי' שבאה כמו מהתורה (שלמעלה דא"ס" העצמי ב"העלם מושרשת
משה", מעיני ש"נתעלם בספרי דמ"ש לומר, יש – וגילוי) המשכה
(שלמעלה  העלם של באופן למשה ניתן זה שענין הוא, בזה הפירוש

– משה). אצל גילוי בבחי' שבאה כמו (והתירוץ)oirnמהתורה הביאור
ניתן ותיקllkdשלמשה התלמיד חידש פיו ועל חידושו.hxtdשממנו –

ואילך. 252 ע' שם לקו"ש וראה
ואילך.57) פל"ג ואילך. פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי
ובכ"מ.
כ.58) פרק יא. פרק השי"ת לגני באתי
ואילך.59) 209 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש וראה פל"ו. תניא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc - zekxa(iyily meil)

liyaza ezpizp `nydì éãáò àîäeæ éøeaòìwx z`f miyer ± §©¥£¨¨§¦¨
mzkxa ok m`e ,mrh zpizpl `le liyazd zndef z` xiardl

.'exaca didp lkdy'
:`xnbd dgiken,òîL àzdpyna epipy(c"n b"t oivwer),úáMäly ¨§©©¤¤

,dnexzäøéãwa íòè äðúpMî,dxicwdn dze` `ived okn xg`le ¦¤¨§¨©©©§¥¨
dzrnda ïéà[zayd caa-]íeMîxeqi`,äîeøzjezl dltp m`e ¥¨¤¤¦§¨

k`a zxq`p dxicwd oi` ,oileg ly dxicw,xfl dliåokdðéà §¥¨
íéìëBà úàîeè äànhî,oilke`k d`neh cer zlawn dpi` ± ¦©§¨§©¨¦

urk `ide mrhd da dlky meyn ,cer lk`n dpi` `idy
:dgkedd z` `xnbd zx`an .`nlradpéî òîLoeyln gken ± §©¦¨

,liyaza zayd z` mipzepy dny ,'mrh dpzpyn' dpynd
dì éãáò àîòè é÷ezîìok m`e .enrh z` wznl z`f miyer ± §©¥©£¨¨§¦¨

dwiqn .zewly in x`yk 'dnc`d ixt `xea' zayd in zkxa
:`xnbddpéî òîL.ok gikedl yi ok` ± §©¦¨

:'`ivend' zkxae ztd zriva xcqa dpc `xnbdøa àéiç áø øîà̈©©¦¨©
,éMàzqextäîeðö útdiexyd [dyai-]äéìò ïéëøáî ,äøòwa ©¦©§¨©§¨¨§¨§¦¨¤¨

.'àéöBnä',jxal jk xg`e dxrwa ezit zzl mc` i`yx ,xnelk ©¦

micwdl jixv epi`e ,dqext ziyrp `id dxrwl dzpizpay s`
:`xnbd dtiqen .dnly dcera jxaleàéiç éaøc àâéìôeixace ± §¦¨§©¦¦¨

,`iig iax lr miwelg el` iy` xa `iig axéøö ,àéiç éaø øîàcC §¨©©¦¦¨¨¦
äìëzLd [miizqzy-]äëøacgi '`ivend' jxanyíòzqixt ¤¦§¤§¨¨¦

on dqextd.útäz` revale dkxad z` xenbl oiekiy ,xnelk ©©
lr '`ivend' jxan ,iy` xa `iig ax itl eli`e .zr dze`a ztd

dqext.okl mcew dqxtp xaky
:`xnbd dywné÷úîdì ódywd -àáø,`iig iax ixac lréàî ©§¦¨¨¨©

äîeðö àðLepxn`y ,dxrwa diexyd dyai dqext dpey dna ± §¨§¨
`iig iax zrclàìc`ed mrhd `ld ,'`ivend' dilr jxaiíeMî §Ÿ¦

àéìk à÷ äñeøtà äëøa àéìk éëc,dkxad zniizqn xy`ky ± §¦¨§¨§¨¨©§¨¨¨§¨
xy`k `ld ,dywe ,dnly `le dqext zt lr zniizqn `id

jxanútä ìò,dnly `idykénðok mb ±äøîb à÷ ékxy`k - ©©©©¦¦¨¨§¨
dkxad zniizqnäøîb äñeøtàixdy ,zniizqn `id dqext lr ± ©§¨¨§¨

dn ok m`e ,zr dze`a qextle jxal jixvy `iig iax xn`
dzid dkxad zligzy jka eplred dne ,ef zta yiy zeaiygd

.dnly zta
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המשך ציאור למס' צרכות ליום שלישי עמ' א



סי

בראשית מד, ג – הבוקר אור והאנשים שולחו המה 
וחמוריהם

פג

ביאור הסיפור )ב"ר פצ"ב, ו( עה"פ "הבקר אור", עם רבי 
מאיר – מלשון "אור"

לוי  א"ר  וגו'.  אור  הבוקר  ביתו.  על  אשר  את  ויצו1 

עובדא הוה בדרומי, תמן חד פונדקי והוה קאים ולביש 

לכון  פוקו  קומו  תמן  דהוו  להון  ואמר  בליליא,  זוגוי 

דלוייתא אנא עבדא, והוון נפקין ולסטייא קדמין להון 

ומקפחין עליהון, ועלין ומפלגין עמיה.

חד זמן2 אזל רבי מאיר ואתקבל תמן, קם ולבש זוגוי 

א"ל קום פוק לך דלוייתא אנא עבדא, א"ל אית לי אח 

ואנא יתיב מסכי ליה, א"ל ואן הוא, א"ל בכנישתא, א"ל 

ומה שמיה ואנא אזיל וקרי ליה, א"ל כי טוב. כל ההוא 

ליליא אזל ההוא פונדקאה צווח על תרעא דכנישתא כי 

טוב כי טוב ולא הוה שום בר נש עני ליה. בצפרא קם 

רבי מאיר ושוי חמרא דיזל ליה. א"ל ההוא פונדקאה ָאן 

הוא ההוא אחוך דאמרת, א"ל הא אתא ליה )בראשית 

א( וירא אלקים את האור כי טוב.
בראשית רבה פרשה צב, ו

פונדקי  חד  תמן  בדרומי  הוה  עובדא  לוי  א"ר  ללה"ק[  ]תרגום   )1

ולבש  קאים  והוה  אחד(,  מלון  בעל  עם  דרום  בארץ  הי'  )מעשה 

ולבש   – הבקר  אור  קודם  היינו   – בלילה  עומד  )והי'  בליליא  זוגוי 

מלבושיו(, ואמר להן דהוו תמן קומו פוקו לכון, דלוייתא אנא עבדא 

ואני אעשה לכם  וצאו לדרך,  )והי' אומר להאורחים בהמלון, קומו 

ולסטייא  נפקין  והוון  הדרך(,  אתכם  להראות  אתכם  שאלווה  לוי' 

היו  )והאורחים  עמי'  ומפלגין  ועלין  עליהון  ומקפחין  להון  קדמין 

אותם,  גוזלין  והיו  לפניהם  מקדימים  היו  וגזלנים  מהמלון,  יוצאים 

ואח"כ היו הגזלנים נכנסים עם בעל המלון והיו חולקים עמו את אשר 

גזלו מן האורחים – דבעל המלון עשה יד אחת עם הגזלנים, לגזול מן 

האורחים קודם אור הבקר(.

2( ]תרגום ללה"ק[ חד זמן אזל רבי מאיר ואתקבל תמן )פעם אחת 

הלך רבי מאיר לאותו מלון ללון שם(, קם ולבש זוגוי )קם בעל המלון 

ולבש בגדיו(, אמר לי' קום פוק לך דלוייתא אנא עבדא )ואמר לר"מ 

א"ל אית לי ָאח ואנא יתיב מסכי  קום וצא לדרך ואני אלווה לך(, 

לי' )א"ל ר"מ יש לי ָאח, ואנכי יושב ומצפה לו(, א"ל וָאן הוא )שאל 

לו ר"מ  )ענה  א"ל בכנישתא  ואיפה הוא אותו אח(,  לו בעל המלון 

בבית הכנסת(, א"ל מה שמי' ואנא אזיל וקרי לי', א"ל כי טוב )שאל 

בעל המלון מה שמו של אחיך, ואני אלך ואקרא לו לילך עמנו, ענה 

ר"מ שמו "כי טוב"(, כל ההוא ליליא אזל ההוא פונדקאה צווח על 

תרעא דכנישתא כי טוב כי טוב ולא הוה שם בר נש עני לי' )כל אותו 

הלילה הלך ההוא בעל המלון וצווח על שערי בתי כנסיות "כי טוב, 

כי טוב", ולא הי' שם בן אדם עונה אותו(, בצפרא קם רבי מאיר ושוי 

חמא דיזל לי' )בצפרא קם רבי מאיר לתקן ולהכין חמורו לילך על 

הדרך(, א"ל ההוא פונדקאה ָאן הוא ההוא אחוך דאמרת )א"ל הבעל 

המלון איפה הוא אחיך שאמרת שאתה מצפה עליו(, א"ל הא אתא 

לי' )בראשית א, ד( וירא אלקים את האור כי טוב )א"ל רבי מאיר 

הוא כבר בא, וזהו האור הנק' "כי טוב"(. ע"ש.

במדרש רבה פ' מקץ בפסוק הבקר אור3 יש מעשה 

ברבי מאיר.

הוא  דיוסף  בחי'  כי  יוסף,  בחי'  ע"ד4  הוא  מאיר  ר' 

כו'  אור  ע"א  א'5  דף  זה"ק  ועיין בהקדמת  אור,  הבקר 

ואתכליל בברית, ומקרא מלא כתיב6 אור7 זרוע לצדיק, 

3( עפ"י הביאור כאן של התורת לוי יצחק על המדרש, יתורץ כמה 

שאלות וכפי שמקשים המפרשים:

א( מה קשר הסיפור של רבי מאיר דוקא עם הפסוק "הבוקר אור"?

דהמדרש  דוקא",  "יוסף"  עם  מאיר  רבי  של  הסיפור  קשר  מה  ב( 

מתחיל "ויצו את אשר על ביתו, הבקר אור" דקאי על "יוסף"?

ג( האיך אמר רבי מאיר ששמו של אחיו הוא "כי טוב", שהוא לכאורה 

תואר  היפה  פירוש  של  הדוחק  )ומובן  אמת?,  ואינו  שקר,  של  דבר 

הארוך שאכן הי' דבר שאינו אמת, ורק דמותר לשנות מפני השלום(, 

ועפ"י ביאור התורת לוי יצחק, מה שאמר רבי מאיר "כי טוב" הוא 

אמת, דהרי זהו אכן בחינתו – בחי' "האור כי טוב".

וע"ז מבאר )כבפנים(.

מאיר  דרבי  הקשר  ומרמז  דמבאר  יצחק  לוי  בתורת  בפנים  ראה   )4

לבחי' יוסף, בכמה אופנים:

נק'  ור"מ  אחר",  בן  לי  ה'  “יוסף  כד(  ל,  )בראשית  כתוב  ביוסף  א( 

אחרים )הוריות יג:(, שקיבל תורה מאחר )חגיגה טו, א(. וראה תוס' 

ד"ה אחרים בסוטה י"ב ע"א: "שמועות שקיבל מאלישע בן אבויה 

קבעום בשם אחרים מפני שהיה שמו אחר."

כתוב  הי'  ר"מ  של  ובתורתו  "אור",  בחי'  הוא  יסוד,  בחי'  יוסף  ב( 

כתנות אור באלף )ב"ר פ"כ, יב(.

ג( ביוסף הי' כתונת פסים, הוא בחי' כתנות אור הנ"ל.

המשנה  במרכבת  אותו  "וירכב  מג(  מא,  )בראשית  כתיב  ביוסף  ד( 

אשר לו", וסתם משנה רבי מאיר )עירובין צו:(.

ה( כאן מרמז, יוסף נק' צדיק )יסוד – אור(, ובפ' "אמרו צדיק כי טוב" 

בגי' "מאיר" – מלשון אור.

הי'  קשוי(  )מלשון  מקשאה  ואפרים  יוסף,  של  בנו  הי'  אפרים  ו( 

תלמידו של רבי מאיר.

ראה בכל זה בתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס סוף עמוד 

רלח-רלט. ספר הערכים חלק ג' עמוד תנז. חלק ב' עמוד תקו-תקז.

שמט,  עמוד  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק,  לוי  מתורת  ]ולהעיר 

מ"ש בברכת יוסף דוקא )בראשית מט, כד( "משם רעה אבן ישראל" 

ר"ת מאיר ע"ש.[

5( וז"ל: אור דאתברי )האור שנברא ביום ראשון( ואתגניז ואתכליל 

בברית )ונגנז ונכלל בברית שהוא היסוד(. ע"ש.

6( תהלים צז, יא. וראה שמות רבה ריש פרשה לה. זהר חלק א' דף 

לא דהוא ענין אור שנברא ביום ראשון שגנוז עד לעתיד לבוא. תהלים 

יהל אור עמוד שנב ואילך.

7( וצדיק הוא יסוד: ראה מארז"ל ביומא דף ל"ח ע"ב אפילו בזכות 

צדיק אחד העולם נברא שנאמר )בראשית א, ד( וירא אלקים את האור 

כי טוב ואין טוב אלא צדיק שנאמר )ישעי' ג, י( אמרו צדיק כי טוב.

ואילך  קסו  עמוד  וכתובים  נביאים  האמצעי  אדמו"ר  מאמרי  וראה 

וז"ל: ידוע שבחי' יסוד שנקרא צדיק עליון נקרא טוב כמ"ש אמרו 

צדיק כי טוב וכן האור נקרא טוב כמ"ש וירא אלקים את האור כי טוב 

וגם החסד נקרא טוב כמ"ש כי טוב חסדך אך טוב וחסד וכו', וכ"ז 

וירידת עצמו מגבוה לנמוך  והוא לפי שכל בחי' השפלה  א'  מטעם 

נקרא טוב כמו שמטבע הטוב מפני שהוא טוב בעצם יחפוץ בטובות 

לזולתו שיומשך ריבוי טוב לזולתו והיינו ענין טבע הטוב להטיב יותר 

מכפי המדה, ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה exzi zyxt - zegiyÎihewl

בבחירת  צורך יש ואז עצמם, מצד שהם כפי ישראל
וכו' אלפים .54שרי

שם  "על - יתרו שם על הפרשה נקראת לפיכך
סדר  משה דרגת מצד כי בתורה": אחת פרשה שיתר

שונה  הוא התורה55ההנהגה לפי ויתרֿעלֿכן: ,cvn
dnvr-ielib ההנהגה סדר משה) (עלֿידי ה' חכמת

הסדר  שגם בתורה, לתוספת גרם יתרו אך שונה. הוא
הנהגה של  סדר  יהא תחזה" "ואתה dxezשל it lr56.

.Ë
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תחזה" "ואתה של שהסדר לכאורה, יוצא, זה לפי
הזקוקים  ליהודים לדאוג כדי ח"ו, בלבד ירידה הוא
למשה  נזקקו שישראל כשם משה, לבין בינם לממוצע

הגבורה". "פי לבין בינם כממוצע

עלֿידי  אדרבה: הרי הענינים, בפנימיות אבל

ביותר, מטה למטה השרוי יהודי ומרוממים שדואגים

ביותר  הגבוהֿגבוה את "לקבל" .57ניתן

שלו  ההילולא במאמרי הרבי שמאריך 58כפי

בו  שקיימת מקום למטה, כאן העבודה עלֿידי שדוקא

את  מבזבזים הבהמית, והנפש הגוף נגד עצומה מלחמה

מגלים  אין המלחמה שעד ביותר, היקרים האוצרות
עצמם  שהם היא, האוצרות בזבוז ומטרת כלל, אותם

למעשה, המלחמה את המנהלים החיל, לאנשי יגיעו

בלבד. החיל לפקודי ולא

של  העליונה הכוונה מתגשמת זאת באמצעות
בתחתונים" דירה לו להיות הקב"ה בעולם 59"נתאווה ,

ממנו  למטה תחתון שאין התחתון, שיהיה 53הזה דבר ,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת ובגלוי בשלימות

(d"lyz haya e"h zgiyn)
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משה 54) תלה ואילך) ט (א, דברים שבפ' הא ג"כ לבאר יש עפ"ז
שופטים דמינוי כאן.envraהענין פרשתנו אברבנאל (ראה ביתרו ולא

כפי  היינו עצמו, מפי משה אמרה תורה שמשנה מכיון כי – ועוד)
הגבורה") "מפי בגלוי כמו"ש (ולא שבמשה ברוה"ק נתלבשה שהתורה

בחי' מצד גם לכן, –dyn.שופטים שצ"ל נרגש
של"ה 55) פ"ג. של"ד פ"ג. ד' שער ע"ח (ראה הכלל ע"פ ובפרט

(גם  ישנה הרי – ממקומה זזה לא דקדושה זך) לסי' ביאור אגה"ק פ"א.
"תחזה"). – (ולא "ראי'" צ"ל שמצדה משה בחי' עתה)

שניתן56) מובן בתורה חלק שהוא ipiqnומכיון dynl הערה) וכנ"ל ,
ע' חי"ט בלקו"ש משנ"ת וע"פ מסיני". היו משה בידי "אף מספרי (11
שהוא  (היינו לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה שכל דזה ,54 הערה 387

yecig כמו"ש התורה "ניתנה" שבמ"ת לפי היינו מסיני, למשה ניתן כבר (
בבחי' שבאה כמו מהתורה (שלמעלה דא"ס" העצמי ב"העלם מושרשת
משה", מעיני ש"נתעלם בספרי דמ"ש לומר, יש – וגילוי) המשכה
(שלמעלה  העלם של באופן למשה ניתן זה שענין הוא, בזה הפירוש

– משה). אצל גילוי בבחי' שבאה כמו (והתירוץ)oirnמהתורה הביאור
ניתן ותיקllkdשלמשה התלמיד חידש פיו ועל חידושו.hxtdשממנו –

ואילך. 252 ע' שם לקו"ש וראה
ואילך.57) פל"ג ואילך. פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי
ובכ"מ.
כ.58) פרק יא. פרק השי"ת לגני באתי
ואילך.59) 209 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש וראה פל"ו. תניא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc - zekxa(iyily meil)

liyaza ezpizp `nydì éãáò àîäeæ éøeaòìwx z`f miyer ± §©¥£¨¨§¦¨
mzkxa ok m`e ,mrh zpizpl `le liyazd zndef z` xiardl

.'exaca didp lkdy'
:`xnbd dgiken,òîL àzdpyna epipy(c"n b"t oivwer),úáMäly ¨§©©¤¤

,dnexzäøéãwa íòè äðúpMî,dxicwdn dze` `ived okn xg`le ¦¤¨§¨©©©§¥¨
dzrnda ïéà[zayd caa-]íeMîxeqi`,äîeøzjezl dltp m`e ¥¨¤¤¦§¨

k`a zxq`p dxicwd oi` ,oileg ly dxicw,xfl dliåokdðéà §¥¨
íéìëBà úàîeè äànhî,oilke`k d`neh cer zlawn dpi` ± ¦©§¨§©¨¦

urk `ide mrhd da dlky meyn ,cer lk`n dpi` `idy
:dgkedd z` `xnbd zx`an .`nlradpéî òîLoeyln gken ± §©¦¨

,liyaza zayd z` mipzepy dny ,'mrh dpzpyn' dpynd
dì éãáò àîòè é÷ezîìok m`e .enrh z` wznl z`f miyer ± §©¥©£¨¨§¦¨

dwiqn .zewly in x`yk 'dnc`d ixt `xea' zayd in zkxa
:`xnbddpéî òîL.ok gikedl yi ok` ± §©¦¨

:'`ivend' zkxae ztd zriva xcqa dpc `xnbdøa àéiç áø øîà̈©©¦¨©
,éMàzqextäîeðö útdiexyd [dyai-]äéìò ïéëøáî ,äøòwa ©¦©§¨©§¨¨§¨§¦¨¤¨

.'àéöBnä',jxal jk xg`e dxrwa ezit zzl mc` i`yx ,xnelk ©¦

micwdl jixv epi`e ,dqext ziyrp `id dxrwl dzpizpay s`
:`xnbd dtiqen .dnly dcera jxaleàéiç éaøc àâéìôeixace ± §¦¨§©¦¦¨

,`iig iax lr miwelg el` iy` xa `iig axéøö ,àéiç éaø øîàcC §¨©©¦¦¨¨¦
äìëzLd [miizqzy-]äëøacgi '`ivend' jxanyíòzqixt ¤¦§¤§¨¨¦

on dqextd.útäz` revale dkxad z` xenbl oiekiy ,xnelk ©©
lr '`ivend' jxan ,iy` xa `iig ax itl eli`e .zr dze`a ztd

dqext.okl mcew dqxtp xaky
:`xnbd dywné÷úîdì ódywd -àáø,`iig iax ixac lréàî ©§¦¨¨¨©

äîeðö àðLepxn`y ,dxrwa diexyd dyai dqext dpey dna ± §¨§¨
`iig iax zrclàìc`ed mrhd `ld ,'`ivend' dilr jxaiíeMî §Ÿ¦

àéìk à÷ äñeøtà äëøa àéìk éëc,dkxad zniizqn xy`ky ± §¦¨§¨§¨¨©§¨¨¨§¨
xy`k `ld ,dywe ,dnly `le dqext zt lr zniizqn `id

jxanútä ìò,dnly `idykénðok mb ±äøîb à÷ ékxy`k - ©©©©¦¦¨¨§¨
dkxad zniizqnäøîb äñeøtàixdy ,zniizqn `id dqext lr ± ©§¨¨§¨

dn ok m`e ,zr dze`a qextle jxal jixvy `iig iax xn`
dzid dkxad zligzy jka eplred dne ,ef zta yiy zeaiygd

.dnly zta
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סב

וצדיק7 הוא יסוד8 עולם, ומאיר הוא מלשון אור, שהוא 

שייך לבחי' הבקר אור, הנק' כ"י טו"ב.

והוא בחי' צדיק דיסוד שעליו כתיב אמרו9 צדיק כי 

וראה גם מאמרי אדה"ז פרשיות התורה חלק ב' עמוד תתפט ובהנסמן 

לשם. לקוטי שיחות חלק לט, ביאורים בלקוטי לוי יצחק על אגרת 

התשובה עמוד 51 ואילך. וראה לעיל סימן ע דיוסף נק' "הצדיק".

בגין  "יוסף  ב  נט,  דף  א'  חלק  זהר  ראה  יסוד:  בחי'   .  . דיוסף   )8

חידושים  יצחק  לוי  ובתורת  צדיק".  דאקרי  זכה  לברית  לי'  דנטיר 

עם  נסיון  לו  הי'  יסוד,   – "יוסף  וז"ל:  רנג,  עמוד  בש"ס  וביאורים 

על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי'  והנסיון  פוטיפר, 

ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי 

הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם 

– ספר המאמרים מלוקט חלק ב' עמוד רז. רטו. ד' עמוד קז ואילך. 

ע"ש".

9( ישעי' ג, י.

טוב, צדי"ק10 כ"י טו"ב גי' מאי"ר במכוון.

ואפרים מקשאה11 תלמידו הוא ע"ד אפרים בנו של 

ילדו,  יוסף, כי כל המלמד12 את בן חבירו תורה כאלו 

מוציא  שאז  בקשוי,  שהאבר  כמו  הוא  מקשאה  ונק' 

ממנו הטיפה הכלולה מד'13 בחי' או"ר מי"ם רקי"ע ק' 

מקשא"ה  אפרי"ם  גי'  ק'  רקי"ע  מי"ם  או"ר14  ברכאן, 

במכוון.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד רלח

10( צדי"ק )בגי' 204(, + כ"י )30(, + טו"ב )17( = 251, וכן “מאיר" 

בגי' 251.

הי'  מאיר  רבי  דתלמידו של  ליוסף,  ר"מ  בין  עוד הקשר  11( מבאר 

אפרים מקשאה )ראה בבא מציעא פז, א. בראשית רבה פרשה פה, י. 

ועוד(, ויש לזה קשר ל"יוסף" א( הן מצד השם “אפרים", ב( והן מצד 

ם “מקשאה". הׁשֵ

12( סנהדרין יט, ב.

13( ראה הביאור, ספר הערכים חלק ב' עמוד תנו. לקוטי לוי יצחק 

אגרות קודש עמוד שפד. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן כא. נו 

הערה 13.

14( או"ר )בגי' 207(, + מי"ם )90(, + רקי"ע )380(, + ק' )100( = 

777, וכן אפרי"ם )בגי' 331(, + מקשא"ה )446( = 777.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc - zekxa(iriax meil)

eyexita ewlg ,dpynaãç .àøéæ éaøå àòléà éaø[mdn cg`-] ©¦¦§¨§©¦¥¨©
,øîàmdyàøîë éìLea.ynyd megn eyaiizdy mixnz -ãçå ¨©§¥©§¨§©

[mdn cg`e-],øîàmdyà÷éæc éøîzlr lwcdn exypy mixnz - ¨©©§¥§¦¨
.gexd ici

zelaep' yexita `xif iaxe `rli` iax zwelgna dpc `xnbd
:`xnbd dywn ,'dxnzàøîë éìLea øîàc ïàîì àîìLa- ¦§¨¨§©§¨©§¥©§¨

mixnz md dxnzd zelaepy zxaeqy drcd itl zpaen dpynd
ef drcly meyn ,dnga etxypyéàîcaL ïélwä éðz÷c eðééä- ©§§¨¨¥©©¦¤©§©

minkg mda elwdy zexitdn mdy dpynd dxn`y dn oaen
oica mdilr elwdy dpynd dxn`y ef oeylny .i`nc oica

y rnyn ,'i`nc'øeèôc àeä ï÷éôñexyir m`d wtq yiyk wx - §¥¨§¨
mixeht md f` wx ,i`nc zexit miaygp mde `l e` zexitd z`

.zexyrnnáéiç ïàcå àäeyixtd `ly i`cea reci m` la` - ¨©¨¨©¨
itl mipaen dpynd ixace .dyxtda miaiig md ,zexyrn mdn
mixehty zexitd beqn mpi` dxnz zelaepd ixdy ,ef dhiy
i`nc oica mda eliwdy `l` ,zexyrne zenexz zyxtdn ixnbl

.mdn mixyrn zevx`d inr s`e miaeyg mpi`y meynàlà¤¨
à÷éæc éøîz øîàc ïàîìzelaepy zxaeqy drcd itl mle` ± §©§¨©©§¥§¦¨

mze` dxht recn ,dyw ,gexd zngn exypy mixnz md dxnz

eli`e i`nc zexita wx dpyndïàcå`ly i`cea reciy zexita ± ©¨¨
zexyrn mdn eyixtdáéiçon exypy mixnz `lde ,oxyrl ©¨

ixdy ,zexyrne zenexzn ixnbl mixeht lwcdeäðéð àø÷ôä- ¤§¥¨¦§
lke ,xwtd zexit md.zexyrnn mixeht xwtd zexit

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä,xaecn dna dpyna o`k - ¨¨§©¨§¦©
dxnz zelaepaïøBb ïàNòL,xwtddn mixnzd z` hwily in - ¤£¨¨¤

opaxcn miaiig zexitd df ote`ae .[ixk-] dnixra mze` sq`
eze` mi`exe ,ely dcydy miayegy mi`exd iptn ,zexyrna

itke .zexyrn yixtdl ilan dpnn gwele ,oxebd z` dyerøîàc§¨©
íeMî ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø[mya-]è÷lä ,á÷òé ïa øæòéìà éaø ©¦¦§¨¨©©¦¨¨¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©¤¤

äàtäå äçëMäå,xyrndn mixehtd zexit mdy -ïøBb ïàNòL- §©¦§¨§©¥¨¤£¨¨¤
,dnixra mze` sq`yøNòîì eòa÷eäd`ae .zexyrna miaiige §§§©£¥

xyrna eaiigzd mixyepd mixnzd m` elit`y ,cnll dpynd
`l` minkg mdilr exingd `l ,oxeb mdn dyr `edy jka

.i`nc zexita `l j` ,mixyern mpi`y i`cea reciy zexita
:'dxnz zelaep' xe`ia lr `iyewa zxg` oeyl d`ian `xnbd

éøîàc àkéà`rli` iaxe `xif iax zwelgn lr eywdy yi - ¦¨§¨§¦
,xg` ote`a
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סג מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת יתרו

יט, ג – לא תגע בו יד כי סקול יסקל או 
ירה יירה אם בהמה אם איש לא יחיה במשוך 

היובל המה יעלו בהר

שופרות  ב'  נעשו  יצחק  של  דמאילו  במדרש  מ"ש  א. 
גדול  שופר  ומהימיני  תורה  דמתן  שופר  השמאלי  מקרן 
ת"ת  שהוא  הקול  ממשיך  השופר  כי  היינו  לבוא,  דלעתיד 
שמאל  הנק'  מז"א  מקבלת  ועכשיו  מלכות  שהוא  בדבור 
ולעתיד לבוא תקבל מא"א זהו שופר גדול כו' שמבחי' ימין 
יגדל  ועתה  ענין  וזהו  כו'  לימיני  שב  לאדוני  ה'  נאום  ועז"נ 
אף  כי  ועתה  וזהו  כו',  לימיני  שב  בחי'  שיהי'  אד',  כח  נא 
שעיקר הארה זו לעתיד לבוא היינו בקביעות אבל להוראת 
שעה נמשך גם עתה כמ"ש הרמ"ז בסה"מ שם בפי' בימי 
שם  הרמ"ז  פי'  עוד  באשלמותא,  סיהרא  קיימא  שלמה 
נאום הוא בחי' אמן שהוא חיבור הוי' אד', הדום לרגליך כי 
עכשיו רגלי' יורדות משא"כ לעתיד לבוא, ובחי' אמן הנ"ל 
יש לפרש ע"ד אמן יהא שמי' רבא מברך כו', זח"ב תרומה 

קס"ב ע"ב.
תהלים – יהל אור עמוד תכו

כל  ועשית  תעבוד  ימים  ששת   – ט  כ, 
מלאכתך

התורה  עסק  על  לפרשו  יש  תעבוד  ימים  ששת  ב. 
עבדו,  לא  לאשר  אלקים  עובד  בין  כמו  דוקא  ועבודה 
פעמים  מאה  פרקו  לשונה  פעמים  מאה  פרקו  שונה  בין 
סתים  אורייתא  כי  כו',  שבת  השביעי  ויום  ועי"ז  ואחד, 
דרגין  תלת  מענין  וכנודע  וגליא  סתים  ישראל  וכן  וגליא, 
והתורה מחברת ישראל עם הקב"ה וע"י גליא ההתקשרות 
כו', גם ב' בחי' אלו בכלל  כו', אבל ע"י סתים  מבחי' גליא 
נק'  שבתורה  גליא  גילוי  שהי'  שמ"ת  ונשואין  אירוסין  נק' 
נק'  התורה  פנימיות  גילוי  שיהי'  לבוא  ולעתיד  אירוסין, 

נשואין, מ"מ עד"ז יובן ההפרש בין חול לשבת שהריעו לה' 
כל הארץ ר"ת הלכה זהו בחול, והשתחוו לה' בהדרת קודש 

ר"ת קבלה זהו בחי' שבת.
אור התורה פרשת יתרו עמוד תתקנו

למען  אמך  ואת  אביך  את  כבד   – יב  כ, 
יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' אלקיך נותן 

לך

נאמר בדברות הראשונות רק למען  ליישב למה לא  ג. 
ותו  לך,  ייטב  למען  גם  נאמר  ב'  ובדברות  ימיך  יאריכון 
ובדברות  כלל  ט'  אות  נכתב  לא  הראשונות  בדברות 

האחרונות יש ב' טתי"ן.
במס'  בספרי  כתבתי  וכבר  נגלה  עפ"י  ליישב  ואמרתי 
פלוגתא  דיש  בקיצור.  אכתוב  וכאן  קצת  באריכות  חולין 
כיבוד  גבי  מ"ב[  ]פ"א  פאה  מס'  ריש  דמתניתין  לתנא 
או"א יש לו שכר בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא 
מדכתיב למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך אבל ר"י ]חולין 
ומת  כיבוד  מצות  קיים  שזה  חזא  מעשה  ע"א[  קמ"ב  דף 
מיד לכך דרש שכר מצות בהאי עלמא ליכא ושניהן למען 
יאריכון ימיך ולמען ייטב לך קאי לעולם הבא שכולו ארוך 
וכולו טובה והאמת הוא כדברי ר"י דהא מעשה חזא וידוע 
מדברי הזוהר פ' תרומה שאות ט' נותנת חיים לעולם הזה 
דף  וע"ש  שם  מתים  אין  ט'  אות  תחת  שנבנית  לוז  ולכך 

קנ"ב.
רק  ונאמר  ט'  אות  הראשונות  בדברות  נכתב  לא  לכך 
למען יאריכון ימיך לחוד להורות דשכר מצוה בהאי עלמא 
ליכא ואריכות ימים יהי' לו לעולם הבא וממילא מוכח שגם 
לעולם הבא  לך הנאמר באחרונות קאי  ייטב  השכר למען 

שכולו טוב וכולו ארוך.
מעשה רוקח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc - zekxa(iriax meil)

eyexita ewlg ,dpynaãç .àøéæ éaøå àòléà éaø[mdn cg`-] ©¦¦§¨§©¦¥¨©
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ß hay c"i oey`x mei ß

çé(à)Bøúé òîLiåúà äLî ïúç ïéãî ïäë ©¦§©º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á
Bnò ìàøNéìe äLîì íéýìû äNò øLà-ìk̈£¤̧¨¨³¡Ÿ¦Æ§¤½§¦§¨¥−©®

:íéøönî ìàøNé-úà ýBýé àéöBä-ék¦«¦¯§¨²¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦
i"yx£B¯˙È ÚÓLiÂ∑ ּובא ׁשמע ּׁשמּועה קריעת ?àמה «ƒ¿«ƒ¿ְְִַַַָָָ

עמלק ּומלחמת קטז)יםֿסּוף ׁשבעה ∑B¯˙È.(זבחים ְֲִֵֶֶַָƒ¿ְִָ
לֹו נקראּו חבר,áׁשמֹות חֹובב, יתרֹו, יתר, רעּואל, : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָ

ּפּוטיאל אחת (מכילתא)קיני, ּפרׁשה ׁשּיּתר ׁשם על יתר, . ִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
וקּים  לכׁשּנתּגּיר יתרֹו, תחזה". "ואּתה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבּתֹורה:

אֹות  לֹו הֹוסיפּו ׁשחּבב âהּמצות, חֹובב, ׁשמֹו. על אחת ְְִִִֵֶַַַַָֹ

יתרֹו הּוא וחֹובב הּתֹורה, ד)ׁשּנאמר:,ãאת (שופטים ְְֱִֶֶֶַַָָ
אביו  רעּואל אֹומרים: ויׁש מׁשה". חתן חבב ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹֹֹ"מּבני

יתרֹו אֹומרהיה,äׁשל ב)ּומהּו אל (לעיל "וּתבאנה ְִֵֶֶַַָָָָֹ
אביהן: לאבי קֹורין ׁשהּתינֹוקֹות אביהן"? ְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַרעּואל

ּב'ספרי' LÓ‰.אּבא. Ô˙Á∑(מכילתא)יתרֹו היה ּכאן ְְִֵַָ…≈…∆ְִָָָ
ּבמׁשה  מׁשה åמתּכּבד היה ּולׁשעבר ,הּמל חֹותן אני : ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

È˙א  ‰LÓ„ È‰eÓÁ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ B¯˙È ÚÓLe¿«ƒ¿«»¿ƒ¿»¬ƒ¿…∆»
È¯‡ dnÚ Ï‡¯NÈÏe ‰LÓÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk»ƒ¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»≈«≈¬≈

:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ ˙È ÈÈ ˜Èt‡«≈¿»»ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ
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odW wlnr znglnE sEq mi zrixw§¦©©¦§¤¤£¨¥¤¥
KiIW `le ,drW itl EidW mixaC§¨¦¤¨§¦¨¨§Ÿ©¨
`AWM ixdW ,'rcIe' F` '`xIe' aYkinl§¦§©©©§©¥©¤£¥§¤¨
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xiRW iz` `YWde .wlnr zngln¦§¤¤£¨¥§©§¨¨¥©¦
x`aE oOd zcixi rnXW WxiR `lC§Ÿ¥¥¤¨©§¦©©¨§¥
,'`xIe' xninl Dil ded oM m`C ,dxFze§¨§¦¥£¨¥§¥©©©§

did dxFze x`aE oOd zcixi ixdW¤£¥§¦©©¨§¥§¨¨¨
aYkinl KiIW ied f`e mipW dOM mdl̈¤©¨¨¦§¨£¥©¨§¦§©
mi zrixw rnXW oeiM la` ,'`xIe' FA©©§£¨¥¨¤¨©§¦©©
aFYkl lFki `l wlnr znglnE sEq¦§¤¤£¨¥Ÿ¨¦§

:oiadl lwe ,'rcIe' F` '`xIe'ála` ©©§©¥©§©§¨¦£¨
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dXW m` iM o`M oi` oM m` ,DniY¥©¦¥¥¨¦¦¦¨
didW FzExB mcFwC oeiMn ,zFnW¥¦¥¨§¤¥¤¨¨
xg`e ,'Fxzi' `xwp did `l 'xzi' `xwp¦§¨¤¤Ÿ¨¨¦§¨¦§§©©
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mzFpnl iE`x did `le ,'xzi' `xwp¦§¨¤¤§Ÿ¨¨¨¦§¨
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FzExB iptl mzvw ,'Fl E`xwp zFnW¥¦§§§¨¨¦§¥¥
.FpFWl o`M cr ,FzExB xg`l mzvwE§¨¨§©©¥©¨§
'Fxzi' mXW di`x dGn oi`C d`xp ile§¦¦§¤§¥¦¤§¨¨¤¥¦§
mW `nlC ,'xzi' did xiIBzPW mcFw¤¤¦§©¥¨¨¤¤¦§¨¥
lirlE `kd WxiRW FnkE ,Fl did xg ©̀¥¨¨§¤¥¥¨¨§¥
dWn aWIe' iAB zFnW dN`e zWxtA§¨¨©§¥¤§©¥©¨¨¤
oM mB i"Wx WxiR mWe ,'FpzFg xzi l ¤̀¤¤§§¨¥¥©¦©¥
did dfe ,Fl E`xwp zFnW draW iM¦¦§¨¥¦§§§¤¨¨
dWxR xYIW mcFwe xiIBzPW mcFw¤¤¦§©¥§¤¤¦¥¨¨¨
xnFl Kixv KgxM lr `N` ,dxFYA©¨¤¨©¨§¨¨¦©
zFnW draWe ,Fl did xg` mWC§¥©¥¨¨§¦§¨¥
dWwY l`e .FzEIB mW `lA Fl E`xwp¦§§§Ÿ¥¦§©©§¤
aWIe' iAB zFnW zWxtA lirl `de§¨§¥§¨¨©§©¥©¨¨
mXW rnWnC 'FpzFg xzi l` dWn¤¤¤¤§§©§©¤¥
mzd `dC ,di`x oi` 'xzi' did FzEIB¦¨¨¤¤¥§¨¨§¨¨¨

did dWnE' iOp azM zFnW zWxtA§¨¨©§¨©©¦¤¨¨
lr i`Ce `N` ,'Fxzi o`v z` drFx¤¤Ÿ¦§¤¨©©©
,w"Fce ,lirl iYWxitcke cizrd mW¥¤¨¦§¦§¥©§¦§¥§

:il d`xpãlW FpA aaFg xn`Y `NW ¦§¤¦¤ŸŸ©¨§¤
oOwl `icdA WxiR oke ,`Ed Fxzi¦§§¥¥¥§¤§¨§©¨

:'ebe 'zxgOn idie' wEqRAä(l"Wxdn) ©¨©§¦¦¨¢¨©©§©

dXW `N` Fl did `l oM m` ,dWwe§¨¤¦¥Ÿ¨¨¤¨¦¨
Wxtn i"WxC xnFl Wie .zFnW¥§¥©§©¦§¨¥
did `NW `zlikOA `ipzC ,`YlikOd©§¦§¨§©§¨©§¦§¨¤Ÿ¨¨
,Fxzie aaFg ,zFnW ipW wx Fl©§¥¥¨§¦§
oM mB `xwPW xaFq `Ed `nzQnE¦§¨¨¥¤¦§¨©¥
l` dWn aWIe' aizkcM 'xzi' mWA§¥¤¤§¦§¦©¨¨¤¤
'xzI'W xaFq `EdW `N` ,'FpzFg xzi¤¤§¤¨¤¥¤¤¤
'mxa`' FnM ,`Ed cg` 'Fxzi'e§¦§¤¨§©§¨
aizM `de dWw oM m`e ,'mdxa`'©§¨¨§¦¥¨¤§¨§¦
oM m` ,'odia` l`Erx l` dp`aYe'©¨Ÿ¨¤§¥£¦¤¦¥
,'l`Erx' `xwPW `icdA rnWn©§©§¤§¨¤¦§¨§¥
xnFl Wi zFnW x`W `nlWA¦§¨¨§¨¥¥©
aizM `lC ,KM z`xwp FYgRWnC§¦§©§¦§¥¨§Ÿ§¦
okl ,dWw 'l`Erx' la` ,odia` olv ¤̀§¨£¦¤£¨§¥¨¤¨¥
:'eke 'eia` l`Erx mixnF` Wie' WxiR¥¥§¥§¦§¥¨¦

årnWIe' oiA Wxtd oi`W iR lr s ©̀©¦¤¥¤§¥¥©¦§©
l` dWn aWIe' oiaE 'dWn ozg Fxzi¦§Ÿ¥¤¥©¨¨¤¤
`Ed Fxzi cgi mdipWAW ,'FpzFg xzi¤¤§¤¦§¥¤©©¦§
,Fxzi mr dWn `le dWn mr rcFPd©¨¦¤§Ÿ¤¦¦§
lMn ,'dWn ozFg' FnM 'FpzFg' WExiRW¤¥§§¥¤¦¨
m`W ,xERiQd cSn Wxtd Wi mFwn̈¥¤§¥¦©©¦¤¦
Fxzi z` xiMfnE dWn lr `Ed xERiQd©¦©¤©§¦¤¦§
xRqnd zpEMW d`xp ,'FpzFg' mWA§¥§¦§¤¤©¨©©§©¥
lr `Ed xERiQd m`e ,dWn z` cAkl§©¥¤¤§¦©¦©
ozFg' mWA Fxzi z` xiMfnE Fxzi¦§©§¦¤¦§§¥¥
`Ed xRqnd zpEMW d`xp ,'dWn¤¦§¤¤©¨©©§©¥
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יתר  אל "וּיׁשב ׁשּנאמר: ּבחמיו, הּגדּלה ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּתֹולה

Ï‡¯NÈÏe.חֹותנֹו" ‰LÓÏ∑ מׁשה ּכל æּכנגד ׁשקּול ְ¿…∆¿ƒ¿»≈ְֶֶֶָָֹ
Ïk.יׂשראל  ˙‡‰NÚ ¯L‡∑ להםç,הּמן ּבירידת ְִֵָ≈»¬∆»»ִִֶַַָָ

ּובעמלק  B‚Â'.ּובּבאר '‰ ‡ÈˆB‰ Èk∑ ּגדֹולה על èזֹו ְֲֵֵַַָƒƒ¿ְַָ
.(מכילתא)ּכּלם ָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ּובא ׁשמע ּׁשמּועה א)מה יח, ּגרם (רש"י מה אינּה ׁשאלתֹו ְְֵֵַַַַָָָָָָ
ׁשמע להתּגּיר ליתרֹו הּוא – ּבּכתּוב מפרׁש הּדבר ׁשהרי , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

היא, ׁשאלתֹו ּוליׂשראל". למׁשה אלקים עׂשה אׁשר ּכל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ"את

לֹו ּגרם ׁשם.לבֹוא מה והתּגּיר ּבמדין נׁשאר לא מּדּוע היינּו , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹ
הּגמרא  לׁשֹון על "ּובא", הּמכילּתא, לׁשֹון את העּדיף ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלכן

א) קטז, "ּובא(זבחים ".ונתּגּיר : ְְִֵַָ

(á)äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©À¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®
:äéçelL øçà©©−¦¤«¨

i"yx£‰ÈÁelL ¯Á‡∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו לֹו ּכׁשאמר ««ƒ∆»ְֶַַָָָ
ואת  אׁשּתֹו את מׁשה וּיּקח מצרים... ׁשב ל" ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֻּבמדין:
ּבהר  "וּיפּגׁשהּו לקראתֹו אהרן ויצא וגֹו'", ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹּבניו
'זֹו לֹו: אמר הּללּו'? הם 'מי לֹו: אמר ֱִִֵַַַָָָָֹהאלהים",

לֹו:ה  אמר ּבני'. ואּלּו ּבמדין, ׁשּנׂשאתי אׁשּתי יא ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָ

לֹו: אמר 'למצרים'. לֹו: אמר מֹוליכן'? אּתה ְְְִִִֵַַַַָָָָָ'להיכן
להֹוסיף  ּבא ואּתה מצטערים, אנּו הראׁשֹונים ְְְֲִִִִִַַַָָָָ'על

'אבי לבית 'לכי לּה: אמר ׁשני éעליהם'? נטלה . ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
לּהּבניה  .והלכה ְְֶָָָָָ

(â)øîà ék íLøb ãçàä íL øLà äéðá éðL úàå§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ¥«§½Ÿ¦´¨©½
:äiøëð õøàa éúééä øb¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

(ã)éðìviå éøæòa éáà éýìà-ék øæòéìà ãçàä íLå§¥¬¨«¤−̈¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦
:äòøt áøçî¥¤¬¤©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯t ·¯ÁÓ ÈÏviÂ∑צּוארֹו נעׂשה מׁשה, את להרג ּובּקׁש הּמצרי ּדבר על ואבירם ּדתן ëּכׁשּגּלּו ««ƒ≈ƒ≈∆∆«¿…ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשיׁש. ׁשל .(מכילתא)ּכעּמּוד ְִֶַַ

‡z˙ב  ‰¯tˆ ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ¯·„e¿«ƒ¿¬ƒ¿…∆»ƒ…»ƒ«
:d¯hÙc ¯˙a ‰LÓ…∆»«¿«¿«

‡¯Èג  ÌL¯‚ „Á ÌeL Èc ‡‰a ÔÈ¯z ˙ÈÂ¿»¿≈¿»»ƒ«≈¿…¬≈
:‰‡¯Îe ‡Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡¬««»¬≈ƒ¿«¿»¿»»

‰Â‰ד  ‡a‡„ ‡‰Ï‡ È¯‡ ¯ÊÚÈÏ‡ „Á ÌeLÂ¿«¡ƒ∆∆¬≈¡»»¿«»¬»
:‰Ú¯Ù„ ‡a¯ÁÓ È·ÊLÂ È„ÚÒ·¿«¬ƒ¿≈¿«ƒ≈«¿»¿«¿…

minkg izty

:Fxzi z` cAklæded `l ,ok `l m`C §©¥¤¦§§¦Ÿ¥Ÿ£¨
dWn ixdW ,'l`xUil' wx xninl Dil¥§¥©©§¦§¨¥¤£¥¤
Ll xnFl `N` ,`Ed l`xUi llkA¦§©¦§¨¥¤¨©§
WxtnE i"Wx KRdnC `de .'eke lEwẄ§¨¦§©¥©¦§¨¥
dWwC xnFl Wi ,`xwOd xcq lr `NW¤Ÿ©¥¤©¦§¨¥©§¨¤
lr i`w 'dUr xW` lM z`' i`CeC Fl§©©¥¨£¤¨¨¨¥©
d`vFdaE ,mixvOn ozF` `ivFd xW £̀¤¦¨¦¦§©¦§¨¨
d`vFdd `dC ,l`xUi miCwdl KiIW©¨§©§¦¦§¨¥§¨©¨¨
dWnl `le l`xUil did cEArXdn¥©¦§¨¨§¦§¨¥§Ÿ§¤
mixvOd Eid `l `dC ,FhaWlE§¦§§¨Ÿ¨©¦§¦
WxiRW FnM iel lW FhaWA micArWn§©§§¦§¦§¤¥¦§¤¥¥
ded i` `nlWA .zFnW zWxtA i"Wx©¦§¨¨©§¦§¨¨¦£¨
lMn xzFi aEWg did dWnC opixn`̈§¦©§¤¨¨¨¥¦¨
dWn micwdC xiRW iz` ded l`xUi¦§¨¥£¨¨¥©¦§¦§¦¤
didC Yxn`C `YWd la` ,l`xUil§¦§¨¥£¨©§¨§¨§©§§¨¨
aEWg did `le l`xUi lM cbpM lEwẄ§¤¤¨¦§¨¥§Ÿ¨¨¨
,l`xUi miCwdl Fl did oM m` ,xzFi¥¦¥¨¨§©§¦¦§¨¥
l`xUil dzid d`vFdd xTir zFidl¦§¦©©¨¨¨§¨§¦§¨¥
Kixhv`C xnFl oi`e .iYWxitcM¦§¥©§¦§¥©§¦§§¦

lEwXW cOll l`xUil dWn miCwdl§©§¦¤§¦§¨¥§©¥¤¨
cFnll Wi `dC ,l`xUi lM cbp dWn¤¤¤¨¦§¨¥§¨¥¦§
l`xUi llMn dWn z` `ivFdCn df¤¦§¦¤¤¦§©¦§¨¥
uxznE .oFW`x uExizl iYWxitcM¦§¥©§¦§¥¦§¨¥
i`w `l 'dUr xW` lM z`'C ,i"Wx©¦§¥¨£¤¨¨Ÿ¨¥
,'eke oOd zcixI` i`w `N` d`vFd ©̀¨¨¤¨¨¥©§¦©©¨
,l`xUil FnM dWnl EdNEkl KiIWC§©¨§§§¤§§¦§¨¥
,mieW mNM Eid daFh `iddA `dC§¨§©¦¨¨ª¨¨¦
xTir iM ,l`xUil dWn miCwd KklE§¨¦§¦¤§¦§¨¥¦¦©
mXd xiqdW ,dWnl did dIUrd̈£¦¨¨¨§¤¤¥¦©¥
x`AaE oOA eilrn l`xUi zPElY§©¦§¨¥¥¨¨©¨©§¥
did `EdW dWn FgSPW wlnraE§£¨¥¤¦§¤¤¨¨
Fl lAlaE FzNtzA Kln oExEWiA¦¤¤¦§¦¨¦§¥
:oiadl lwe ,WxcOA `zi`cM zFrXd©¨¦§¦¨©¦§¨§©§¨¦

çdWnl' mFwnA 'mdl' azke§¨©¨¤¦§§¤
Kix`i `NW icM 'FOr l`xUilE§¦§¨¥©§¥¤Ÿ©£¦
l`' `x`e zWxtA azMW FnM ,xEACA©¦§¤¨©§¨¨©¨¥¤¤
wgvi l` mdxa` l`' mFwnA 'zFa`d̈¨¦§¤©§¨¨¤¦§¨

:'awri l`e(dix` xEB)`NW icM ,WExiR §¤©£Ÿ©§¥¥§¥¤Ÿ
miQp dUr Fnvr iptA dWnl xn`YŸ©§¤¦§¥©§¨¨¦¦

,mnvr iptA oM mB l`xUilExn` okl §¦§¨¥©¥¦§¥©§¨¨¥¨©
dfl dUrX dOW ,cgi mllkl 'mdl'¨¤§¨§¨©©¤©¤¨¨¨¤

:dfl dUrèxW` lM' ,i"Wxl dWwC ¨¨¨¤§¨¤§©¦¨£¤
,miQp x`W mB dUrW FrnWn 'dUr̈¨©§¨¤¨¨©§¨¦¦
,e"`e siqFd Kkl ,'lM' i`n ok `l m`C§¦Ÿ¥©Ÿ§¨¦¨
,Fl dWwe .'`ivFd ike' aizM EN`M§¦§¦§¦¦§¨¤
,llMd on mixvn z`ivi `ivFd dOl̈¨¦§¦©¦§©¦¦©§¨

:'ek dlFcB Ff xnFl `N`a dxez ¤¨©§¨
(a)élr `N` ciRwd `l dWnC mEXn¦§¤Ÿ¦§¦¤¨©

,mixvn DA EcArYWi `NW FYW ¦̀§¤Ÿ¦§©§§¨¦§©¦
Eid m` s`C ,ciRwd `l eipaA la £̀¨§¨¨Ÿ¦§¦§©¦¨
,odA oicArYWn Eid `l mW eipÄ¨¨Ÿ¨¦§©§§¦¨¤
iel haW lr cEArXd did `l ixdW¤£¥Ÿ¨¨©¦§©¥¤¥¦

:zFnW zWxtA i"Wx WxitcMb dxez ¦§¥¥©¦§¨¨©§
(c)ëlr zFnW zWxtA lirl oiIr©¥§¥§¨¨©§©

:'xEr F` 'ebe mEUi in' wEqRd dxez ¨¦¨¦¥

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i oey`x meil inei xeriy

ß hay c"i oey`x mei ß

çé(à)Bøúé òîLiåúà äLî ïúç ïéãî ïäë ©¦§©º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á
Bnò ìàøNéìe äLîì íéýìû äNò øLà-ìk̈£¤̧¨¨³¡Ÿ¦Æ§¤½§¦§¨¥−©®

:íéøönî ìàøNé-úà ýBýé àéöBä-ék¦«¦¯§¨²¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦
i"yx£B¯˙È ÚÓLiÂ∑ ּובא ׁשמע ּׁשמּועה קריעת ?àמה «ƒ¿«ƒ¿ְְִַַַָָָ

עמלק ּומלחמת קטז)יםֿסּוף ׁשבעה ∑B¯˙È.(זבחים ְֲִֵֶֶַָƒ¿ְִָ
לֹו נקראּו חבר,áׁשמֹות חֹובב, יתרֹו, יתר, רעּואל, : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָ

ּפּוטיאל אחת (מכילתא)קיני, ּפרׁשה ׁשּיּתר ׁשם על יתר, . ִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
וקּים  לכׁשּנתּגּיר יתרֹו, תחזה". "ואּתה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבּתֹורה:

אֹות  לֹו הֹוסיפּו ׁשחּבב âהּמצות, חֹובב, ׁשמֹו. על אחת ְְִִִֵֶַַַַָֹ

יתרֹו הּוא וחֹובב הּתֹורה, ד)ׁשּנאמר:,ãאת (שופטים ְְֱִֶֶֶַַָָ
אביו  רעּואל אֹומרים: ויׁש מׁשה". חתן חבב ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹֹֹ"מּבני

יתרֹו אֹומרהיה,äׁשל ב)ּומהּו אל (לעיל "וּתבאנה ְִֵֶֶַַָָָָֹ
אביהן: לאבי קֹורין ׁשהּתינֹוקֹות אביהן"? ְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַרעּואל

ּב'ספרי' LÓ‰.אּבא. Ô˙Á∑(מכילתא)יתרֹו היה ּכאן ְְִֵַָ…≈…∆ְִָָָ
ּבמׁשה  מׁשה åמתּכּבד היה ּולׁשעבר ,הּמל חֹותן אני : ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

È˙א  ‰LÓ„ È‰eÓÁ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ B¯˙È ÚÓLe¿«ƒ¿«»¿ƒ¿»¬ƒ¿…∆»
È¯‡ dnÚ Ï‡¯NÈÏe ‰LÓÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk»ƒ¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»≈«≈¬≈

:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ ˙È ÈÈ ˜Èt‡«≈¿»»ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

minkg izty

gi(`)àxxFrzp DliaWAW ,WExiR¥¤¦§¦¨¦§¥
`al(awri zlgp)e`lC ,dWw iYM`e . ¨Ÿ©£©©£Ÿ§©©¦¨¤§©

`le ,`A deWA zFrEnXd lM liaWA¦§¦¨©§§¨¤¨§Ÿ
`xiaqC d`xpe .'eke KPi`n `cg sicr̈¦£¨¥¦¨§¦§¤¦§¦¨
FWExiR 'Fxzi rnWIe'C i`PY ipdl Edl§§¨¥©¨¥§©¦§©¦§¥
llkp `NW zxg` drEnW rnXW¤¨©§¨©¤¤¤Ÿ¦§¨
ded ok `l m`C ,mi`Ad mixn`OA©©£¨¦©¨¦§¦Ÿ¥£¨
`N` ,'ebe 'z` rnW Fxzie' xninl Dil¥§¥©§¦§¨©¥¤¨
zaize ,xg` oipr rnXW KgxM lr©¨§¨¤¨©¦§¨©¥§¥©
FnM ,'ebe 'lM z`e' FWExiR 'ebe 'lM z`'¥¨¥§¥¨§
df Kkl ,'`ivFd ike' FWExiR '`ivFd iM'¦¦¥§¦¦§¨¤
xn` dfe sEq mi zrixw rnW xn`̈©¨©§¦©©§¤¨©
Dil `xiaqE ,wlnr zngln rnẄ©¦§¤¤£¨¥§¦¨¥
`cg xn` xnE `cg xn` xnC i"Wxl§©¦§©£©£¨©£©£¨
dOl m"`xd dWwdX dnE .ibilR `le§¨§¦¦©¤¦§¨¨§¥¨¨
rnW xn`C o`n zrC axd hinWd¦§¦¨©©©©§¨©¨©
d`xp ,'eke uxize ,`aE dxFY oYn©©¨¨§¥¥¦§¤
`zbElRd m"`xdl DiYhinYW`C§¦§©¦§¥§¨§¥©§§¨

migafA(fhw sC)oYn mcFw `A Fxzi i` ¦§¨¦©¦¦§¨¤©©
mzq axde ,dxFY oYn xg`l F` dxFY¨§©©©©¨§¨©¨©

xn`C o`nM`A dxFY oYn xg`NW §©§¨©¤§©©©©¨¨
,dxFY oYn xiMfdl o`M KxvEd `lŸ§©¨§©§¦©©¨

.mW oiIre(l"Wxdn)dOl i"Wxl dWwC §©¥¨©©§©§¨¤§©¦¨¨
'wlA `xIe' FnM 'Fxzi `xIe' aizM `lŸ§¦©©§¦§§©©§¨¨
rnXW itl uxznE ,'Fxzi rcIe' F`©¥©¦§§¨¥§¦¤¨©
odW wlnr znglnE sEq mi zrixw§¦©©¦§¤¤£¨¥¤¥
KiIW `le ,drW itl EidW mixaC§¨¦¤¨§¦¨¨§Ÿ©¨
`AWM ixdW ,'rcIe' F` '`xIe' aYkinl§¦§©©©§©¥©¤£¥§¤¨
F` mId rxwPW d`x `l l`xUil§¦§¨¥Ÿ¨¨¤¦§©©¨
xiRW iz` `YWde .wlnr zngln¦§¤¤£¨¥§©§¨¨¥©¦
x`aE oOd zcixi rnXW WxiR `lC§Ÿ¥¥¤¨©§¦©©¨§¥
,'`xIe' xninl Dil ded oM m`C ,dxFze§¨§¦¥£¨¥§¥©©©§

did dxFze x`aE oOd zcixi ixdW¤£¥§¦©©¨§¥§¨¨¨
aYkinl KiIW ied f`e mipW dOM mdl̈¤©¨¨¦§¨£¥©¨§¦§©
mi zrixw rnXW oeiM la` ,'`xIe' FA©©§£¨¥¨¤¨©§¦©©
aFYkl lFki `l wlnr znglnE sEq¦§¤¤£¨¥Ÿ¨¦§

:oiadl lwe ,'rcIe' F` '`xIe'ála` ©©§©¥©§©§¨¦£¨
zFnW ipW azM LzFlrdA zWxtA§¨¨©§©£§¨©§¥¥

:ixtqA EpipXW FnM Fl didâ(m"`xd) ¨¨§¤¨¦§¦§¥¨§¥

dXW m` iM o`M oi` oM m` ,DniY¥©¦¥¥¨¦¦¦¨
didW FzExB mcFwC oeiMn ,zFnW¥¦¥¨§¤¥¤¨¨
xg`e ,'Fxzi' `xwp did `l 'xzi' `xwp¦§¨¤¤Ÿ¨¨¦§¨¦§§©©
did `l 'Fxzi' `xwp didW FzExB¥¤¨¨¦§¨¦§Ÿ¨¨
mzFpnl iE`x did `le ,'xzi' `xwp¦§¨¤¤§Ÿ¨¨¨¦§¨
zFpnl iE`x oi`W FnM zFnW ipWl¦§¥¥§¤¥¨¦§
,'eke zFnW ipWl mdxa`e mxa ©̀§¨§©§¨¨¦§¥¥

oEIr KixvA xaCd giPde(l"Wxdn)d`xp §¦¦©©¨¨§¨¦¦©©§©¦§¤
i"Wx azM `l `dC ,icin dWw `lC il¦§Ÿ¨¤¦¦§¨Ÿ¨©©¦
draW' `N` ,'Fl Wi zFnW draW'¦§¨¥¥¤¨¦§¨
FzExB iptl mzvw ,'Fl E`xwp zFnW¥¦§§§¨¨¦§¥¥
.FpFWl o`M cr ,FzExB xg`l mzvwE§¨¨§©©¥©¨§
'Fxzi' mXW di`x dGn oi`C d`xp ile§¦¦§¤§¥¦¤§¨¨¤¥¦§
mW `nlC ,'xzi' did xiIBzPW mcFw¤¤¦§©¥¨¨¤¤¦§¨¥
lirlE `kd WxiRW FnkE ,Fl did xg ©̀¥¨¨§¤¥¥¨¨§¥
dWn aWIe' iAB zFnW dN`e zWxtA§¨¨©§¥¤§©¥©¨¨¤
oM mB i"Wx WxiR mWe ,'FpzFg xzi l ¤̀¤¤§§¨¥¥©¦©¥
did dfe ,Fl E`xwp zFnW draW iM¦¦§¨¥¦§§§¤¨¨
dWxR xYIW mcFwe xiIBzPW mcFw¤¤¦§©¥§¤¤¦¥¨¨¨
xnFl Kixv KgxM lr `N` ,dxFYA©¨¤¨©¨§¨¨¦©
zFnW draWe ,Fl did xg` mWC§¥©¥¨¨§¦§¨¥
dWwY l`e .FzEIB mW `lA Fl E`xwp¦§§§Ÿ¥¦§©©§¤
aWIe' iAB zFnW zWxtA lirl `de§¨§¥§¨¨©§©¥©¨¨
mXW rnWnC 'FpzFg xzi l` dWn¤¤¤¤§§©§©¤¥
mzd `dC ,di`x oi` 'xzi' did FzEIB¦¨¨¤¤¥§¨¨§¨¨¨

did dWnE' iOp azM zFnW zWxtA§¨¨©§¨©©¦¤¨¨
lr i`Ce `N` ,'Fxzi o`v z` drFx¤¤Ÿ¦§¤¨©©©
,w"Fce ,lirl iYWxitcke cizrd mW¥¤¨¦§¦§¥©§¦§¥§

:il d`xpãlW FpA aaFg xn`Y `NW ¦§¤¦¤ŸŸ©¨§¤
oOwl `icdA WxiR oke ,`Ed Fxzi¦§§¥¥¥§¤§¨§©¨

:'ebe 'zxgOn idie' wEqRAä(l"Wxdn) ©¨©§¦¦¨¢¨©©§©

dXW `N` Fl did `l oM m` ,dWwe§¨¤¦¥Ÿ¨¨¤¨¦¨
Wxtn i"WxC xnFl Wie .zFnW¥§¥©§©¦§¨¥
did `NW `zlikOA `ipzC ,`YlikOd©§¦§¨§©§¨©§¦§¨¤Ÿ¨¨
,Fxzie aaFg ,zFnW ipW wx Fl©§¥¥¨§¦§
oM mB `xwPW xaFq `Ed `nzQnE¦§¨¨¥¤¦§¨©¥
l` dWn aWIe' aizkcM 'xzi' mWA§¥¤¤§¦§¦©¨¨¤¤
'xzI'W xaFq `EdW `N` ,'FpzFg xzi¤¤§¤¨¤¥¤¤¤
'mxa`' FnM ,`Ed cg` 'Fxzi'e§¦§¤¨§©§¨
aizM `de dWw oM m`e ,'mdxa`'©§¨¨§¦¥¨¤§¨§¦
oM m` ,'odia` l`Erx l` dp`aYe'©¨Ÿ¨¤§¥£¦¤¦¥
,'l`Erx' `xwPW `icdA rnWn©§©§¤§¨¤¦§¨§¥
xnFl Wi zFnW x`W `nlWA¦§¨¨§¨¥¥©
aizM `lC ,KM z`xwp FYgRWnC§¦§©§¦§¥¨§Ÿ§¦
okl ,dWw 'l`Erx' la` ,odia` olv ¤̀§¨£¦¤£¨§¥¨¤¨¥
:'eke 'eia` l`Erx mixnF` Wie' WxiR¥¥§¥§¦§¥¨¦

årnWIe' oiA Wxtd oi`W iR lr s ©̀©¦¤¥¤§¥¥©¦§©
l` dWn aWIe' oiaE 'dWn ozg Fxzi¦§Ÿ¥¤¥©¨¨¤¤
`Ed Fxzi cgi mdipWAW ,'FpzFg xzi¤¤§¤¦§¥¤©©¦§
,Fxzi mr dWn `le dWn mr rcFPd©¨¦¤§Ÿ¤¦¦§
lMn ,'dWn ozFg' FnM 'FpzFg' WExiRW¤¥§§¥¤¦¨
m`W ,xERiQd cSn Wxtd Wi mFwn̈¥¤§¥¦©©¦¤¦
Fxzi z` xiMfnE dWn lr `Ed xERiQd©¦©¤©§¦¤¦§
xRqnd zpEMW d`xp ,'FpzFg' mWA§¥§¦§¤¤©¨©©§©¥
lr `Ed xERiQd m`e ,dWn z` cAkl§©¥¤¤§¦©¦©
ozFg' mWA Fxzi z` xiMfnE Fxzi¦§©§¦¤¦§§¥¥
`Ed xRqnd zpEMW d`xp ,'dWn¤¦§¤¤©¨©©§©¥



exziסו zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i oey`x meil inei xeriy

(ä)äLî-ìà BzLàå åéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬§¦§−¤¤®
:íéäìûä øä íL äðç àeä-øLà øaãnä-ìà¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬−̈©¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£¯a„n‰ Ï‡∑,היה ׁשּבּמדּבר יֹודעים אנּו אף ∆«ƒ¿»ְְִִֶַַָָָָ
יֹוׁשב  ׁשהיה הּכתּוב, ּדּבר יתרֹו ׁשל ּבׁשבחֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָאּלא

הּמדּבר, אל לצאת לּבֹו ּונדבֹו עֹולם ׁשל ְְְִִִֵֶֶַָָָָּבכבֹודֹו
ּתֹורה  ּדברי לׁשמע ּתהּו, .מקֹום ְְְִִֵַָֹֹ

(å)ðúç éðà äLî-ìà øîàiåéìà àa Bøúé EE ©Ÿ̧¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬¦§−¨´¥¤®
:dnò äéðá éðLe EzLàå§¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«

i"yx£‰LÓ Ï‡ ¯Ó‡iÂì∑ ׁשליח E˙Á.עלֿידי È‡ «…∆∆…∆ְִֵַַָ¬ƒ…∆¿
'B‚Â B¯˙È∑אׁשּת ּבגין צא ּבגיני, יֹוצא אּתה אין .îאם ƒ¿¿ְְְְִִִִִֵֵֵַָ

ּבגין  צא ,אׁשּת ּבגין יֹוצא אּתה אין ּבניה.ðואם ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
.(מכילתא)

(æ)Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî àöiå©¥¥̧¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½
ì eäòøì-Léà eìàLiå:äìäàä eàáiå íBìL ©¦§£¬¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨

i"yx£‰LÓ ‡ˆiÂ∑ּבאֹותּה יתרֹו נתּכּבד ּגדֹול ּכבֹוד «≈≈…∆ְְְִִֵַָָָ
מׁשה  ׁשּיצא ּכיון ואביהּוא.ñׁשעה, נדב אהרן, יצא , ֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

יצא? ולא יֹוצאין, אּלּו את ׁשראה הּוא eÁzLiÂ.ּומי ְְִִֵֶֶָָָָֹ«ƒ¿«

BÏ ˜MiÂ∑ ּכׁשהּוא למי. הׁשּתחוה מי יֹודע איני «ƒ«ְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
מׁשה  זה איׁש? הּקרּוי מי לרעהּו", "איׁש ,òאֹומר: ְִִִֵֵֵֶֶַָֹ

מׁשה" "והאיׁש .(מכילתא)ׁשּנאמר: ְֱִֶֶֶַָֹ

(ç)ýBýé äNò øLà-ìk úà Bðúçì äLî øtñéå©§©¥³¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§¨Æ
äàìzä-ìk úà ìàøNé úãBà ìò íéøöîìe äòøôì§©§´Ÿ§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ

:ýBýé íìviå Cøca íúàöî øLà£¤´§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§¨«
i"yx£B˙ÁÏ ‰LÓ ¯tÒÈÂ∑לּבֹו את למׁשôלקרבֹו «¿«≈…∆¿…¿ְְְִִֶָֹ

‰Ïz‡‰.(מכילתא)לּתֹורה Ïk וׁשל ∑‡˙ הּים ׁשעל ַָ≈»«¿»»ְֶֶַַָ
ׁשל ∑‰Ïz‡‰.(מכילתא)עמלק היסֹוד מן אל"ף למ"ד ֲֵָ«¿»»ְִֶֶֶַַָ

לפרקים, מּמּנּו הּנֹופל ויסֹוד ּתּקּון הּוא והּתי"ו ְְִִִִִֵֵֶַַָָָּתבה,
ּתנּואה  ּתקּומה, ּתנּופה, ּתרּומה, .וכן: ְְְְְֵָָָָ

(è)ýBýé äNò-øLà äáBhä-ìk ìò Bøúé cçiå©¦´©§¦§½µ©¨©½̈£¤¨¨¬§−̈
:íéøöî ãiî Bìévä øLà ìàøNéì§¦§¨¥®£¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦

i"yx£B¯˙È cÁiÂ∑.ּפׁשּוטֹו זהּו יתרֹו, (סנהדרין ויׂשמח «ƒ«¿ƒ¿ְְְִִֶַַ
ּבׂשרֹוצד) 'נעׂשה אּגדה: חּדּודין'ּומדרׁש ,öחּדּודין ְְֲִִִִִַַַָָָָ

"ּגּיֹורא  אינׁשי: ּדאמרי הינּו מצרים, אּבּוד על ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָמצר
ּבאּפיּה" ארּמאה ּתבזי לא ּדרי עׂשרה ÚÏ.עד ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָ«

d˙z‡Âה  È‰B·e ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ‡˙‡Â«¬»ƒ¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿≈
Ôn˙ È¯L ‡e‰ Èc ‡¯a„ÓÏ ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿«¿¿»ƒ»≈«»

:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡„ ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»

C˙ÂÏו  È˙‡ B¯˙È CeÓÁ ‡‡ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆¬»¬ƒ¿»≈¿»»
:dnÚ ‡‰a ÔÈ¯˙e C˙z‡Â¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒ«

ÈLe˜ז  „È‚Òe È‰eÓÁ ˙eÓc˜Ï ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆¿«»¬ƒ¿ƒ¿ƒ
elÚÂ ÌÏLÏ d¯·ÁÏ ¯·‚ eÏÈ‡Le dÏ≈¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¿«

:‡kLÓÏ¿«¿¿»

ÈÈח  „·Ú Èc Ïk ˙È È‰eÓÁÏ ‰LÓ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ…∆«¬ƒ»»ƒ¬«¿»
Ïk ˙È Ï‡¯NÈ ˜ÒÈÚ ÏÚ È‡¯ˆÓÏe ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ¿»≈«≈«ƒ¿»≈»»
:ÈÈ Ôe·ÊLÂ ‡Á¯‡a ÔezÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú«¿»ƒ«¿«¿¿¿»¿»¿≈¿»¿»

ÈÈט  „·Ú Èc ‡˙·Ë Ïk ÏÚ B¯˙È È„ÁÂ«¬ƒƒ¿«»«¿»ƒ¬«¿»
:È‡¯ˆÓ„ ‡„ÈÓ Ôe·ÊL Èc Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ≈¿»ƒ»¿ƒ¿»≈

minkg izty

(e)ìdWn `vIe' eixg` aizkCn¦¦§¦©£¨©¥¥¤
ip`' aizkC `de .'FpzFg z`xwl¦§©§§¨¦§¦£¦
Fxzi xn` okC xnFl Wi ,'`A LpzFg¤§¨¥©§¥¨©¦§

:oM FnWA xn`IW gilXlî`l m`C ©¨¦©¤Ÿ©¦§¥§¦Ÿ
Fxzi LpzFg ip`' xnFl Fl did ok¥¨¨©£¦¤§¦§
wiqtd dOle ,'Lil` mi`A 'ebe LYW`e§¦§§¨¦¥¤§¨¨¦§¦
xn` ikd `N` ,'ebe LYW`e Fxzi oiA¥¦§§¦§§¤¨¨¦¨©
oi` m`e ,ipibA `ve Lil` `A ip` ,Dil¥£¦¨¥¤§¥§¦¦§¦¥

'eke(awri zlgp)'ip`' oFWNnC d`xp ile ©£©©£Ÿ§¦¦§¤§¦§£¦
:wiICðoM WFxcl KixvC oeiM ,xnFl Wi ¦¥¥©¥¨§¨¦¦§¥

oM WFxcl Kixv `kd mB ,lirl§¥©¨¨¨¦¦§¥
(m"`xd):f dxez ¨§¥

(f)ñdid cFaM dn ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©¨¨¨
cFre ,Fz`xwl `vi cal dWOW Fxzil§¦§¤¤§©¨¨¦§¨§
did `iUpe Kln dWOW lEflf `EdW¤¦§¤¤¤¤§¨¦¨¨
,icigi `vil KlOl `Ed oFiGaE i`pbE§©¦¨©¤¤¥¥§¦¦
`vi `nzQn `vIW oeike WxiR okl̈¥¥¥§¥¨¤¨¨¦§¨¨¨¨

`xaQnE ,'eke oxd`(DiWtpC):ikd xn`w ©£Ÿ¦§¨¨§©§¥¨¨©¨¦
ò`xwp Fxzi mBW Epivn ixd ,dWẅ¤£¥¨¦¤©¦§¦§¨

z` zaWl dWn l`FIe' xn`PW ,'Wi`'¦¤¤¡©©¤¤¨¤¤¤

.'Wi`d(awri zlgp)'Wi`d'C d`xp ile ¨¦©£©©£Ÿ§¦¦§¤§¨¦
xYEin dWn iAbCxninl Dil dedC , §©¥¤§¨©£¨¥§¥©

zF`xdl `N` ,'c`n eipr dWnE'¤¨¨§Ÿ¤¨§©§
dWn l`FIe' la` ,'Wi`' `xwp dWOW¤¤¦§¨¦£¨©¤¤
z`' aizM EN`M ded 'Wi`d z` zaWl̈¤¤¤¨¦¨¥§¦§¦¤

:'l`Erxg dxez §¥
(g)ô`d ,Fl xRiq dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¦¥¨

rnWIe' aizkcM lMd rnW xaM§¨¨©©Ÿ§¦§¦©¦§©
:'Fxzih dxez ¦§
(h)öFzgkFde ,oihnw oihnw WExiR¥§¨¦§¨¦§¨¨



סז exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i oey`x meil inei xeriy
‰·Bh‰ŒÏk∑ ּכּלן ועל והּתֹורה. והּבאר הּמן, טֹובת »«»ְְְְֵַַַַַָָָֻ

מצרים' מּיד הּצילֹו עבד ÷'אׁשר היה לא עכׁשו עד . ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ואּלּו מסּגרת, הארץ ׁשהיתה מּמצרים, לברח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻיכֹול

רּבֹוא ׁשּׁשים .(מכילתא)יצאּו ְִִִָ

(é)ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé Ceøa Bøúé øîàiå©»Ÿ¤»¦§¼¨´§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬
úçzî íòä-úà ìévä øLà äòøt ãiîe íéøöî¦§©−¦¦©´©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©

:íéøöî-ãé©¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ „iÓ ÌÎ˙‡ ÏÈv‰ ¯L‡∑ קׁשה .אּמה ¬∆ƒƒ∆¿∆ƒ«ƒ¿«ƒָָָֻ

‰Ú¯t „iÓe∑ קׁשה מל.ÌÈ¯ˆÓ „È ˙ÁzÓ∑ ƒ««¿…ֶֶֶָƒ«««ƒ¿»ƒ
הּיד  ּומרּות, רּדּוי לׁשֹון מכּבידים øּכתרּגּומֹו: ׁשהיּו ְְְְִִִֶַַַָָָ

העבֹודה  היא .עליהם, ֲֲִֵֶָָ

(àé)ék íéäìûä-ìkî ýBýé ìBãâ-ék ézòãé äzò©¨´¨©½§¦¦«¨¬§−̈¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´
:íäéìò eãæ øLà øácá©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«

i"yx£ÈzÚ„È ‰zÚ∑,לׁשעבר הייתי ùועכׁשו מּכירֹו «»»«¿ƒְְְִִִֶַַַָָָ
‰‡ÌÈ‰Ï.(מכילתא)ּביֹותר ÏkÓ∑ מּכיר ׁשהיה מלּמד ְֵƒ»»¡…ƒְִֵֶַַָָ

ׁשּבעֹולם, אלילים עבֹודת הּניח ּבכל עבֹודת úׁשּלא ְֱֲֲִִִִֶֶַַַָָָֹ
עבדּה ׁשּלא e„Ê.(מכילתא)אלילים ¯L‡ ¯·c· Èk ֱֲִִֶָָֹƒ«»»¬∆»

Ì‰ÈÏÚ∑נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ּבמים ּכתרּגּומֹו: ¬≈∆ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָ
e„Ê.ּבמים  ¯L‡∑ ּדר ורּבֹותינּו הרׁשיעּו. ׁשּוהּואׁשר ְִַ¬∆»ְְְֲִִֵֶַָ

יא) כה)לׁשֹון(סוטה נזיד"(בראשית יעקב ּבּקדרה à"וּיזד : ְְֲִֵֶַַַָָָֹ
נתּבּׁשלּו ּבּה ּבּׁשלּו, .אׁשר ְְְֲִִֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1271 cenr ,c jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

cg` lkAW 'FxzI'd©¦§¤§¨¤¨

ּגדֹול  ּכי ידעּתי "עּתה יתרֹו ּדברי הּובאּו ּפרׁשתנּו ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָּבתחילת
האלקים" מּכל יא)ה' הּקדֹוׁש(יח, ּבּזֹוהר ואיתא פרשתנו , (ריש ְֱִִִַַַָָָָֹ

ב) האלקים"סז, מּכל ה' "ּגדֹול ואמר יתרֹו ׁשהֹודה אחרי ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשרק
"סטרא־אחרא  הּוא יתרֹו ּכי מּתן־ּתֹורה. ענין להיֹות יכֹול ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָהיה
צד  ׁשאינן הּקלּפֹות ּבחינת והינּו ׂשמאלא", סטר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּדאיהּו
ׁשּי היה - ה' ּבגדּולת הֹודה הּוא ׁשּגם ועל־ידי ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָהּקדּוׁשה,

הּתֹורה. את הּקּב"ה ִֵֶֶַַָָָׁשּיּתן
יתרֹו, ׁשם על זֹו סדרה לקריאת הּטעם לבאר יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָועל־ּפי־זה

צריכים  היּו מּתן־ּתֹורה על ּבּה ׁשּמדּבר מּכיון ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּדלכאֹורה
למּתן־ּתֹורה? הּקׁשּור ּבׁשם ְְְְֵַַַָָָָלקראּה

הּתֹורה: קּבלת ּבדר לנּו הֹוראה ׁשּבזה ְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
קּיּום  על הֹודה יתרֹו ׁשּגם אחרי רק היתה ׁשּמּתן־ּתֹורה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכמֹו
ולהבינּה הּתֹורה את לקּבל לזּכֹות רֹוצים אם ּכמֹו־כן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּקּב"ה,
לקּים  רֹוצה ׁשּבטבעּה הּקדֹוׁשה ׁשהּנׁשמה ּבזה ּדי אין ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכראּוי,
האדם  על אּלא הּתֹורה, את לקּבל רצֹון לּה יׁש הּקּב"ה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָרצֹון
ורֹוצה  נמׁש ׁשּמּצד־עצמֹו ּגּופֹו ׁשּגם ּבעצמֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹלפעל

ÈÓ„‡י  ÔBÎ˙È ·ÈÊL Èc ÈÈ CÈ¯a B¯˙È ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
‡nÚ ˙È ·ÈÊL Èc ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓe È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿…ƒ≈ƒ»«»

:È‡¯ˆÓ ˙Â¯Ó ˙BÁzÓƒ¿«¿«ƒ¿»≈

dpÓיא  ¯a dÏ‡ ˙ÈÏÂ ÈÈ ·¯ È¯‡ ‡Ú„È ÔÚk¿«»«¿»¬≈«¿»¿≈¡»«ƒ≈
˙È ÔcÓÏ È‡¯ˆÓ e·ÈMÁc ‡Ób˙Ùa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»ƒ«ƒƒ¿»≈¿ƒ«»

:Ôepc da Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»ƒ
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÷,iBq cEgl 'Fxzi CgIe'A ok `l m`C§¦Ÿ¥§©¦©§¦§§©¦

xRqie' aizkC lirlC` i`wC oeiM¥¨§¨¥©¦§¥¦§¦©§©¥
lirlC ''d mliSIe'n la` ,'ebe 'dWn¤£¨¦©©¦¥¦§¥
dUrPX dnA mzdC ,Dl opirnW `l̈¨§¦©¨§¨¨§©¤©£¨
dzid mci lrW mixvnlE drxtl§©§Ÿ§¦§©¦¤©¨¨¨§¨

:ixiinw dlSdi dxez ©¨¨¨©§¦
(i)øFWExiRW 'mixvn cIn' FnM `lŸ§¦©¦§©¦¤¥

'FcIn Fvx` lM z` gTIe' FnM ,zEWxn¥§§©¦©¤¨©§¦¨
dOl iYxY oM m`C ,FzEWxn FWExiRW¤¥¥§§¦¥©§¥¨¨

:il`i dxez ¦
(`i)ùrnWn 'dYr'C ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©¨©§©

lre ,xarWl rnWn 'iYrci'e ,eiWkr©§¨§¨©§¦©§©§¤¨©§©
cFre .'xarWl iziid FxiMn' WxiR df¤¥¥©¦¨¦¦§¤¨©§
zWxtA `dC Fl dWwC ,xnFl Wi¥©§¨¤§¨§¨¨©

zcFarn WxiRW rnWn zFnW§©§©¤¥¥¥£©
,'iYrci dYr' i`n oM m`e ,milil ¡̀¦¦§¦¥©©¨¨©§¦
,WxiR m"`xde .xzFiA eiWkr `N ¤̀¨©§¨§¥§¨§¥¥¥
iM 'd z` iYrci dYr' xn` `lCn¦§Ÿ¨©©¨¨©§¦¤¦
,xarWl FxiMdW DPn rnW ,'eke 'lFcb̈§©¦¨¤¦¦§¤¨©
lr eizFNErR lcFB xiMd `l la £̀¨Ÿ¦¦¤§¨©
xg` eiWkr wx zEdl`d lM zFNErR§¨¨¡Ÿ©©§¨©©

:ElNd miUrOd lMú`pn ok `l m`C ¨©©£¦©¨§¦Ÿ¥§¨
iM' aizM iOp ceC iAB ,xn`Y m`e .rcï©§¦Ÿ©©¥¨¦©¦§¦¦
,'midl` lMn 'd lFcb iM iYrci ip £̀¦¨©§¦¦¨¦¨¡Ÿ¦
xninl `Mi` ceC iAbC m"`xd WxitE¥¥¨§¥§©¥¨¦¦¨§¥©
oi`e zFIztFn zFi`x gMn df rciC§¨©¤¦Ÿ©§¨§¦§¥
aizM Fxzi iAB la` ,UERig Kixv̈¦¦£¨©¥¦§§¦
lMn rnWnC 'ebe 'iYrci dYr'©¨¨©§¦§©§©¦¨
cSn `l df rci 'd dUrW miUrOd©©£¦¤¨¨¨©¤Ÿ¦©

`N` ,df rci dnA oM m` ,miztFOd©§¦¦¥§©¨©¤¤¨
`kdC ,xnFl Wi cFre .UERigd cSn¦©©¦§¥©§¨¨
,dricid `"dA 'midl`d lMn' aizM§¦¦¨¨¡Ÿ¦§¥©§¦¨
il mirEcid midl`d lMn FWExitC§¥¦¨¨¡Ÿ¦©§¦¦
,Fxzi df rci `pn oM m` ,xg`l `le§Ÿ§©¥¦¥§¨¨©¤¦§
rcie xwFg FzFnM did xg` mB `nlC¦§¨©©¥¨¨§¥§¨©
:'eke giPd `NW KgxM lr `N` ,df¤¤¨©¨§¨¤Ÿ¦¦©

àile .'EriWxd xW`' aizM `lCn¦§¨§¦£¤¦§¦§¦
l"fx Egwl dOl i"Wxl dWwC d`xp¦§¤§¨¤§©¦¨¨¨§©©
`le ,'eke ElXAW dxicw oFWlA lWOd©¨¨¦§§¥¨¤¦§§Ÿ
oFWlA aEzMd KxC lr lWOd Egwl̈§©¨¨©¤¤©¨¦§
xninl Edl dede ,'lFRi FA uOEB xtFg'¥¨¦©£¨§§¥©
ipRn `N` ,'Eltp FA ExtgW uOEBA'©¨¤¨§¨§¤¨¦§¥
awri cfIe' oFWNn 'Ecf' zNn EWxCW¤¨§¦©¨¦§©¨¤©£Ÿ

:'cifpai dxez ¨¦

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i oey`x meil inei xeriy

(ä)äLî-ìà BzLàå åéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬§¦§−¤¤®
:íéäìûä øä íL äðç àeä-øLà øaãnä-ìà¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬−̈©¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£¯a„n‰ Ï‡∑,היה ׁשּבּמדּבר יֹודעים אנּו אף ∆«ƒ¿»ְְִִֶַַָָָָ
יֹוׁשב  ׁשהיה הּכתּוב, ּדּבר יתרֹו ׁשל ּבׁשבחֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָאּלא

הּמדּבר, אל לצאת לּבֹו ּונדבֹו עֹולם ׁשל ְְְִִִֵֶֶַָָָָּבכבֹודֹו
ּתֹורה  ּדברי לׁשמע ּתהּו, .מקֹום ְְְִִֵַָֹֹ

(å)ðúç éðà äLî-ìà øîàiåéìà àa Bøúé EE ©Ÿ̧¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬¦§−¨´¥¤®
:dnò äéðá éðLe EzLàå§¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«

i"yx£‰LÓ Ï‡ ¯Ó‡iÂì∑ ׁשליח E˙Á.עלֿידי È‡ «…∆∆…∆ְִֵַַָ¬ƒ…∆¿
'B‚Â B¯˙È∑אׁשּת ּבגין צא ּבגיני, יֹוצא אּתה אין .îאם ƒ¿¿ְְְְִִִִִֵֵֵַָ

ּבגין  צא ,אׁשּת ּבגין יֹוצא אּתה אין ּבניה.ðואם ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
.(מכילתא)

(æ)Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî àöiå©¥¥̧¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½
ì eäòøì-Léà eìàLiå:äìäàä eàáiå íBìL ©¦§£¬¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨

i"yx£‰LÓ ‡ˆiÂ∑ּבאֹותּה יתרֹו נתּכּבד ּגדֹול ּכבֹוד «≈≈…∆ְְְִִֵַָָָ
מׁשה  ׁשּיצא ּכיון ואביהּוא.ñׁשעה, נדב אהרן, יצא , ֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

יצא? ולא יֹוצאין, אּלּו את ׁשראה הּוא eÁzLiÂ.ּומי ְְִִֵֶֶָָָָֹ«ƒ¿«

BÏ ˜MiÂ∑ ּכׁשהּוא למי. הׁשּתחוה מי יֹודע איני «ƒ«ְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
מׁשה  זה איׁש? הּקרּוי מי לרעהּו", "איׁש ,òאֹומר: ְִִִֵֵֵֶֶַָֹ

מׁשה" "והאיׁש .(מכילתא)ׁשּנאמר: ְֱִֶֶֶַָֹ

(ç)ýBýé äNò øLà-ìk úà Bðúçì äLî øtñéå©§©¥³¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§¨Æ
äàìzä-ìk úà ìàøNé úãBà ìò íéøöîìe äòøôì§©§´Ÿ§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ

:ýBýé íìviå Cøca íúàöî øLà£¤´§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§¨«
i"yx£B˙ÁÏ ‰LÓ ¯tÒÈÂ∑לּבֹו את למׁשôלקרבֹו «¿«≈…∆¿…¿ְְְִִֶָֹ

‰Ïz‡‰.(מכילתא)לּתֹורה Ïk וׁשל ∑‡˙ הּים ׁשעל ַָ≈»«¿»»ְֶֶַַָ
ׁשל ∑‰Ïz‡‰.(מכילתא)עמלק היסֹוד מן אל"ף למ"ד ֲֵָ«¿»»ְִֶֶֶַַָ

לפרקים, מּמּנּו הּנֹופל ויסֹוד ּתּקּון הּוא והּתי"ו ְְִִִִִֵֵֶַַָָָּתבה,
ּתנּואה  ּתקּומה, ּתנּופה, ּתרּומה, .וכן: ְְְְְֵָָָָ

(è)ýBýé äNò-øLà äáBhä-ìk ìò Bøúé cçiå©¦´©§¦§½µ©¨©½̈£¤¨¨¬§−̈
:íéøöî ãiî Bìévä øLà ìàøNéì§¦§¨¥®£¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦

i"yx£B¯˙È cÁiÂ∑.ּפׁשּוטֹו זהּו יתרֹו, (סנהדרין ויׂשמח «ƒ«¿ƒ¿ְְְִִֶַַ
ּבׂשרֹוצד) 'נעׂשה אּגדה: חּדּודין'ּומדרׁש ,öחּדּודין ְְֲִִִִִַַַָָָָ

"ּגּיֹורא  אינׁשי: ּדאמרי הינּו מצרים, אּבּוד על ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָמצר
ּבאּפיּה" ארּמאה ּתבזי לא ּדרי עׂשרה ÚÏ.עד ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָ«

d˙z‡Âה  È‰B·e ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ‡˙‡Â«¬»ƒ¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿≈
Ôn˙ È¯L ‡e‰ Èc ‡¯a„ÓÏ ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿«¿¿»ƒ»≈«»

:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡„ ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»

C˙ÂÏו  È˙‡ B¯˙È CeÓÁ ‡‡ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆¬»¬ƒ¿»≈¿»»
:dnÚ ‡‰a ÔÈ¯˙e C˙z‡Â¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒ«

ÈLe˜ז  „È‚Òe È‰eÓÁ ˙eÓc˜Ï ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆¿«»¬ƒ¿ƒ¿ƒ
elÚÂ ÌÏLÏ d¯·ÁÏ ¯·‚ eÏÈ‡Le dÏ≈¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¿«

:‡kLÓÏ¿«¿¿»

ÈÈח  „·Ú Èc Ïk ˙È È‰eÓÁÏ ‰LÓ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ…∆«¬ƒ»»ƒ¬«¿»
Ïk ˙È Ï‡¯NÈ ˜ÒÈÚ ÏÚ È‡¯ˆÓÏe ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ¿»≈«≈«ƒ¿»≈»»
:ÈÈ Ôe·ÊLÂ ‡Á¯‡a ÔezÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú«¿»ƒ«¿«¿¿¿»¿»¿≈¿»¿»

ÈÈט  „·Ú Èc ‡˙·Ë Ïk ÏÚ B¯˙È È„ÁÂ«¬ƒƒ¿«»«¿»ƒ¬«¿»
:È‡¯ˆÓ„ ‡„ÈÓ Ôe·ÊL Èc Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ≈¿»ƒ»¿ƒ¿»≈

minkg izty

(e)ìdWn `vIe' eixg` aizkCn¦¦§¦©£¨©¥¥¤
ip`' aizkC `de .'FpzFg z`xwl¦§©§§¨¦§¦£¦
Fxzi xn` okC xnFl Wi ,'`A LpzFg¤§¨¥©§¥¨©¦§

:oM FnWA xn`IW gilXlî`l m`C ©¨¦©¤Ÿ©¦§¥§¦Ÿ
Fxzi LpzFg ip`' xnFl Fl did ok¥¨¨©£¦¤§¦§
wiqtd dOle ,'Lil` mi`A 'ebe LYW`e§¦§§¨¦¥¤§¨¨¦§¦
xn` ikd `N` ,'ebe LYW`e Fxzi oiA¥¦§§¦§§¤¨¨¦¨©
oi` m`e ,ipibA `ve Lil` `A ip` ,Dil¥£¦¨¥¤§¥§¦¦§¦¥

'eke(awri zlgp)'ip`' oFWNnC d`xp ile ©£©©£Ÿ§¦¦§¤§¦§£¦
:wiICðoM WFxcl KixvC oeiM ,xnFl Wi ¦¥¥©¥¨§¨¦¦§¥

oM WFxcl Kixv `kd mB ,lirl§¥©¨¨¨¦¦§¥
(m"`xd):f dxez ¨§¥

(f)ñdid cFaM dn ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©¨¨¨
cFre ,Fz`xwl `vi cal dWOW Fxzil§¦§¤¤§©¨¨¦§¨§
did `iUpe Kln dWOW lEflf `EdW¤¦§¤¤¤¤§¨¦¨¨
,icigi `vil KlOl `Ed oFiGaE i`pbE§©¦¨©¤¤¥¥§¦¦
`vi `nzQn `vIW oeike WxiR okl̈¥¥¥§¥¨¤¨¨¦§¨¨¨¨

`xaQnE ,'eke oxd`(DiWtpC):ikd xn`w ©£Ÿ¦§¨¨§©§¥¨¨©¨¦
ò`xwp Fxzi mBW Epivn ixd ,dWẅ¤£¥¨¦¤©¦§¦§¨

z` zaWl dWn l`FIe' xn`PW ,'Wi`'¦¤¤¡©©¤¤¨¤¤¤

.'Wi`d(awri zlgp)'Wi`d'C d`xp ile ¨¦©£©©£Ÿ§¦¦§¤§¨¦
xYEin dWn iAbCxninl Dil dedC , §©¥¤§¨©£¨¥§¥©

zF`xdl `N` ,'c`n eipr dWnE'¤¨¨§Ÿ¤¨§©§
dWn l`FIe' la` ,'Wi`' `xwp dWOW¤¤¦§¨¦£¨©¤¤
z`' aizM EN`M ded 'Wi`d z` zaWl̈¤¤¤¨¦¨¥§¦§¦¤

:'l`Erxg dxez §¥
(g)ô`d ,Fl xRiq dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¦¥¨

rnWIe' aizkcM lMd rnW xaM§¨¨©©Ÿ§¦§¦©¦§©
:'Fxzih dxez ¦§
(h)öFzgkFde ,oihnw oihnw WExiR¥§¨¦§¨¦§¨¨



exziסח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h ipy meil inei xeriy
ויסּכים  יֹודה הּוא ּגם וחמרּיים, ּגׁשמּיים ּדברים - ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָּב'מֹותרֹות'
ולהבינּה הּתֹורה את וללמד הּקּב"ה, רצֹון את לקּים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּצרי

ָָּכראּוי.

'מֹודה' אחד, ׁשּבכל ה'ּיתרֹו' הּגׁשמי, ּגּופֹו ׁשּגם אחרי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָורק
הּתֹורה, לקּבלת ּכלי הּוא אזי הּקּב"ה, רצֹון את לקּים ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָורֹוצה

ּבזה. ּולהצליח ּכראּוי להבינּה ְְְֲִִֶַַַַָָָָויּוכל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 200 'nr fh jxk y"ewl t"r)

mipFW`xd dxfÎdcFar icaFr zErḧ§¥£¨¨¨¨¦¦

אׁשר  בּדבר ּכי מּכל־האלהים יהוה ּכי־גדֹול ידעּתי ְְֱֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹֽֽעּתה
עליהם: ֲֵֶָֽזדּו

לאּבדם, ּדּמּו ּבּמים ּכתרּגּומֹו, – עליהם זדּו אׁשר ּבּדבר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכי
ּבמים נאבדּו ובפרש"י)והם יא. (יח, ְְְִֵֶֶַ

נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ׁש"ּבּמים זה נס רק מּדּוע לעּין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָיׁש
מּכל  ה' ּגדֹול "ּכי להּכיר יתרֹו את הכריח אׁשר הּוא ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָּבּמים"

ֱִָֹהאלקים"?
הלכֹות  ּבריׁש הרמּב"ם ׁשּכתב מה על־ּפי זה לבאר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָויׁש
ּכפרּו לא הראׁשֹונים עבֹודה־זרה ּדעֹובדי ְְְֲֲִִֵָָָָָָָָֹעבֹודה־זרה,
ּכח  נתן ׁשהּקּב"ה אמרּו ּכי־אם ח"ו, הּקּב"ה ְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹּבמציאּות
את  עבדּו ולכן ּכרצֹונם, העֹולם להנהיג ּולמּזלֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָלכֹוכבים
הּקּב"ה  ׁשּביכלת הֹודּו הם ּגם ּבוּדאי א והּמּזלֹות. ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּכֹוכבים
ׁשּנתן  זה הּוא ׁשהרי והּמּזלֹות, הּכֹוכבים על ּולהתּגּבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלׁשלט

העֹולם. את להנהיג הּכח את ְְִֶֶֶַַַָָָֹלהם
ידי  על היה לא הּמצרּיים ענׁש ׁשאם לֹומר יׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹועל־ּפי־זה
ׁשּלּמים  לטעֹות, מקֹום היה עדין אחר, ּבאפן ּכי־אם ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמים
הּמים, ּכח על "ּגבר" ׁשהּקּב"ה אּלא ּוׁשליטה, ּכח יׁש ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹעצמם
ּבידי  ח"ו מנהג עצמֹו ׁשהּטבע היינּו הּמצרּיים, את ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻוענׁש
את  ולׁשּבר לׁשּדד יכֹול ׁשהּקּב"ה אּלא ּומזלֹות ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהכֹוכבים

יֹותר, ּגדֹול ּכח ידי על ְֵֵֶַַַַָֹהּטבע
לאּבדם, ׁשּדּמּו ּדבר אֹותֹו ידי על אּבדם ׁשהּקּב"ה מּזה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָא
על־ידי  ׁשאּבדם ולא ּגּופא) הּמים ּבכח ׁשהׁשּתּמׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ(היינּו
ה'ּבעל־הּבית' הּוא ׁשהּקּב"ה לּכל, והברר הּוכח זה, ּכח ְְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹֻׁשבירת
ּוׁשליטה  ּכח ׁשּום אין הּטבע ּולכחֹות ּגּופא, העֹולם טבע ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹעל
ּבטלה  על־ידי־זה ורק החֹוצב', ּביד 'ּכגרזן רק הם ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאּלא

וק"ל. הראׁשֹונים. עבֹודה־זרה ּדעֹובדי ְְֲִִֵַָָָָָהּטעּות

(áé)íéäìûì íéçáæe äìò äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©º¦§¸Ÿ¥¬¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®
ìëå ïøäà àáiå|ïúç-íò íçì-ìëàì ìàøNé éð÷æ ©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬

:íéäìûä éðôì äLî¤−¦§¥¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£‰ÏÚ∑ ּכליל ּכּלּה ׁשהיא ∑ÌÈÁ·Êá.ּכמׁשמעּה, …»ְְִִֶַָָָָֻ¿»ƒ

B‚Â'.ׁשלמים  Ô¯‰‡ ‡·iÂ∑ והלא ,הל היכן ּומׁשה ְִָ«»…«¬…¿ֲֵֶַַָָֹֹ
אּלא  הּכבֹוד? ּכל את לֹו וגרם לקראתֹו ׁשּיצא ְְִֶֶֶַַָָָָָָָהּוא

לפניהם  ּומׁשּמׁש עֹומד ‰‡ÌÈ‰Ï.ׁשהיה ÈÙÏ∑ ְְִֵֵֵֶֶַָָƒ¿≈»¡…ƒ
ּבּה, מסּבין חכמים ׁשּתלמידי מּסעּדה ׁשהּנהנה ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻמּכאן

הּׁשכינה מּזיו נהנה כד)ּכאּלּו .(ברכות ְְֱִִִִֶַָָ

ß hay e"h ipy mei ß

(âé)ì äLî áLiå úøçnî éäéåíòä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨¨®
:áøòä-ãò ø÷aä-ïî äLî-ìò íòä ãîòiå©©«£³Ÿ¨¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤

i"yx£˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ∑ּכ היה, הּכּפּורים יֹום מֹוצאי «¿ƒƒ»√»ִִֵַָָָָ
מּמחרת? ּומהּו ּב'ּספרי'. מן ׁשנינּו רדּתֹו ההר.âלמחרת ְְְֳֳִִִִִֵַַַָָָָָָ

הּכּפּורים, יֹום מּמחרת אּלא לֹומר אפׁשר אי ְְְֲֳִִִִֶֶַַַָָָָָועלּֿכרח
"והֹודעּתי  לֹומר: איֿאפׁשר מּתןּֿתֹורה קדם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהרי
לא  הּכּפּורים, יֹום עד ּתֹורה ּומּׁשּנּתנה וגֹו'" ְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻאתֿחּקי

ירד  ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי העם, את לׁשּפט מׁשה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹיׁשב
וׁשהה  ּבהׁשּכמה עלה ּולמחר הּלּוחֹות, את ְְְְְֶַַַָָָָָָָָָוׁשבר
ּכתּובה  זֹו ּפרׁשה ואין הּכּפּורים. ּביֹום וירד יֹום ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹׁשמנים

ׁשנּיה,ּכּסדר, ׁשנה עד מּמחרת", "ויהי נאמר: ׁשּלא ְְֱֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבא  ּתֹורה מּתן קדם יתרֹו האֹומר לדברי ׁשּלּוחֹוãאף , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ÒÎÂ˙יב  ÔÂÏÚ ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ·È¯˜Â¿»ƒƒ¿¬ƒ¿…∆¬»»¿ƒ¿«
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:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÔcÓÏיג  ‰LÓ ·˙ÈÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBiÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ»¿«¿ƒƒ≈…∆¿ƒ«
‡¯Ùˆ ÔÓ ‰LÓ„ È‰BlÚ ‡nÚ Ì˜Â ‡nÚ ˙È»«»¿»«»ƒ»ƒ¿…∆ƒ«¿»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

minkg izty

(ai)á,EPOn milkF` milrAd ixdW¤£¥©§¨¦§¦¦¤
`N` EPOn xhwp oi`W ,minlW Epiide§©§§¨¦¤¥¦§¨¦¤¤¨

:mixEni`dbi dxez ¨¥¦
(bi)âElk`W zxgOn xnFl oi`C§¥©¦¨¢©¤¨§

oiicr ixde ,dfA ozp oniQ dnC ,EzWe§¨§©¦¨¨©¨¤©£¥£©¦

,did izn mFi FzF` oircFi Ep` oi ¥̀¨§¦¨©¨¨
zxgnl xnFl Kixv KgxM lr `N ¤̀¨©¨§¨¨¦©§¨¢©
WxFtn xdd zcixie ,xdd on FYcx¦§¦¨¨¦¦©¨¨§¨

:`xwA `icdAãxn`C o`nlC ,WExiR §¤§¨¦§¨¥¦§©§¨©
`hiWR `A dxFY oYn xg` Fxzi¦§©©©©¨¨§¦¨

on ENit` ixdW ,`Ed xcQM `NWC§¤Ÿ©¥¤¤£¥£¦¦
,Fxzi lW Fz`iA xnFlM ,dWxRd W`xŸ©¨¨¨§©¦¨¤¦§
xaFq `Ed ixdW ,`Ed xcQM `NW¤Ÿ©¥¤¤£¥¥
o`nl s` `N` ,`A dxFY oYn xg`lC¦§©©©©¨¨¤¨©§©
oM m` ,`A dxFY oYn mcFw xn`C§¨©¤©©¨¨¦¥



סט exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h ipy meil inei xeriy
ׁשנּיה  ׁשנה עד אּלא היה לא ארצ ֹו נאמר ,äאל ׁשהרי ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּדגלים  ּבמּסע ּומצינּו אתֿחתנֹו", מׁשה "ויׁשּלח ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹֹּכאן:
מׁשה: לֹו י)ׁשאמר הּמקֹום (במדבר אל אנחנּו "נֹוסעים ְְֲִֶֶֶַַַָָֹ

ּתֹורה, מּתן קדם זּו ואם אֹותנּו". ּתעזב נא אל ְְֲִֶַַַַָָָֹֹוגֹו'
,והל מצינּומּׁשּׁשלחֹו ׁשם åהיכן ּתאמר: ואם ׁשחזר? ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

הּוא  היה? יתרֹו ׁשל ּובנֹו חֹובב, אּלא יתרֹו נאמר ְְְֱִִֶֶֶַָָָָֹלא
ּכת  ׁשהרי יתרֹו, הּוא ד)יב:חֹובב חֹובב (שופטים "מּבני ְְְֲִִִֵֵֶָָ

מׁשה" ‰ÌÚ.חֹותן „ÓÚiÂ 'B‚Â ‰LÓ ·LiÂ∑ יֹוׁשב ֵֶֹ«≈∆…∆¿««¬…»»ֵ

ׁשהיה  ליתרֹו הּדבר והקׁשה עֹומדים, וכּלן ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֻֻּכמל
והֹוכיחֹו יׂשראל, ׁשל ּבכבֹודן ּכæ,מזלזל ׁשּנאמר:על ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

נּצבים  וכּלם "לבּד יֹוׁשב אּתה ‰a˜¯."מּדּוע ÔÓ ְְִִֵֶַַַַָָָֻƒ«…∆
·¯Ú‰ „Ú∑(י ּכן (שבת לֹומר ׁשּדן ?çאפׁשר ּדּין ּכל אּלא «»»∆ְֵֶֶֶַַָָָָָ

הּכתּוב  עליו מעלה אחת, ׁשעה אפּלּו לאמּתֹו אמת ֱֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּדין
ׁשּתף  נעׂשה ּוכאּלּו הּיֹום, ּכל ּבּתֹורה עֹוסק ְְֲִִֵַַַָָָָֻּכאּלּו

ּבראׁשית èלהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּבֹו:ּבמעׂשה ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָ
וגֹו'" ערב י)"ויהי .(מגילה ְְִֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(871 'nr ,a jxk a"nyz zeiecreezd .a"nyz haya e"h zecreezdn)

העם את לׁשּפט מׁשה וּיׁשב מּמחרת יג)ויהי (יח, ְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
(רש"י) ההר מן רדּתֹו למחרת היה... יֹום־הּכּפּורים ְְֳִִִִֵַַָָָָָָמֹוצאי

נדרׁשת  ה' ׁשּבעבֹודת מֹורה יֹום־הּכּפּורים ׁשּלמחרת ְְֲֳִִִֶֶֶֶֶַַַַַָהּיֹום
,ּכל־ּכ נעלה מּצב ׁשּמּׂשיגים לאחר ּגם מתמדת. ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהֹוספה
ּכפתּגם  ּלהֹוסיף, מה יׁש ּביֹום־הּכּפּורים, יׂשראל ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּכמעמדם
ערׁשט  מען ּדארף "איצטער - זה יֹום על מהֹורׁש"ב אדמּו"ר ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָכ"ק

ּתׁשּובה]. לעׂשֹות להתחיל צרי עכׁשו [=רק טאן" ְְְְְֲִִַַַַָָָָָּתׁשּובה
- הּפרׁשה ּכל ׁשל (ותכנּה) מׁשמּה ּגם ללמד יׁש זֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהֹוראה
ּגר  היה וגם ּבּתֹורה" ּפרׁשה (והֹוסיף) ׁשּיּתר "על־ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיתרֹו,
לעֹולם  ּבאה ּובלידתֹו ׁשּנֹולד, ּכקטן ליׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָׁשהתוּסף

חדׁשה. נֹוספת ְֲִֶֶָָמציאּות

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr e zegiy ihewl)

ההר  מן רדּתֹו למחרת . . היה הּכּפּורים יֹום ְְֳִִִִֵַַָָָָָָמֹוצאי
יג) יח, ויׁש(רש"י ּכּפּור. ּביֹום הּסעּודה היתה לפי־זה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָוקׁשה,

הּקּב"ה  ּכאׁשר רק התחיל ּכּפּור יֹום ענין ּכל ּדהּנה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָלֹומר,
ולסליחה" "למחילה נקּבע הּוא ּומאז ,"ּכדברי "סלחּתי ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָאמר

יח) ט, עקב ּכּפּור (רש"י יֹום ׁשּדיני אפׁשר ׁשאי ּכן, אם מּובן .ְִִִִֵֵֶֶֶָָ
ׁשּלאחר  הּיֹום ּבחלק (אף ההר מן מׁשה ׁשּירד הּיֹום על ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹיחּולּו
אמירת  (לפני הראׁשֹון חלקֹו ּכאׁשר "סלחּתי"), ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָאמירת

ּכּפּור.לא"סלחּתי") יֹום היה ְִִַָָָֹ

(ãé)íòì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨¨®
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KxC iM ,dfA lEflf oi`W orḧ©¤¥¦§¨¤¦¤¤
ilraE miaWFi zFidl mlFrl mihtFXd©§¦§¨¦§§¦©£¥
xnF` ip` la` .'eke micnFr mipiC¦¦§¦£¨£¦¥
oeiM ,i"Wx lr dprh Fzprh oi`W¤¥©£¨©£¨©©¦¥¨
in s` ,oicnFr oNMX dnC Fxzi aWgW¤¨©¦§§©¤ª¨§¦©¦
eiptl micnFr md ,aix mEW Fl oi`W¤¥¦¥§¦§¨¨
KM ipRn ,mixVd bdpnM ,zx`tzl§¦§¤¤§¦§©©¨¦¦§¥¨
,azM l"WxdnE .Fxzi ipirA dWwEd§¨§¥¥¦§©©§©¨©
aizkC dn iM ,dWw `lC d`xp ile§¦¦§¤§Ÿ¨¤¦©¦§¦
,oiC zrWA Epiid 'miWp`d ipW Ecnre'§¨§§¥¨£¨¦©§¦§©¦
`NW s` oicnFr Eid dWn iAB la £̀¨©¥¤¨§¦©¤Ÿ

Eid `le icigi oC did iM oiC zrWA¦§©¦¦¨¨¨§¦¦§Ÿ¨
Eid minrtl oM m` ,eiptl `al oilFki§¦¨Ÿ§¨¨¦¥¦§¨¦¨
`al oiRvn Eide axrd cr oicnFr§¦©¨¤¤§¨§©¦¨Ÿ
o`M cr ,Fxzi FgikFd df lre ,eiptl§¨¨§©¤¦¦§©¨

:FpFWlçdxn`p Ff dWxtC itl §§¦§¨¨¨¤¤§¨
K`id oM m`e ,mixERMd mFi zxgOn¦¨¢©©¦¦§¦¥¥¨
xwAd on oce aWIW KM xnFl xWt ¤̀§¨©¨¤¨©§¨¦©Ÿ¤
z` lidwdl Kixv did `d ,axrd cr©¨¤¤¨¨¨¨¦§©§¦¤
lr odl zFEvlE l`xUi ipA zcr lM̈£©§¥¦§¨¥§©¨¤©

:oMWOd zk`lnèmiIw mlFrdW itl §¤¤©¦§¨§¦¤¨¨©¨
mlFrl `A lEAOd ixdW ,oiCd lr©©¦¤£¥©©¨¨¨
oiqnFge oilfFbe mdipiA oiC did `NW¤Ÿ¨¨¦¥¥¤§§¦§§¦
ux`d `lOYe' aizkcM df z` df¤¤¤§¦§¦©¦¨¥¨¨¤
mxFB zn` oiC oCW in oM m`e ,'qng̈¨§¦¥¦¤¨¦¡¤¥
EN`M iede Fci lr miIwzn mlFrdW¤¨¨¦§©¥©¨§¨¥§¦

:sYEW dUrpci dxez ©£¤¨

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h ipy meil inei xeriy
ויסּכים  יֹודה הּוא ּגם וחמרּיים, ּגׁשמּיים ּדברים - ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָּב'מֹותרֹות'
ולהבינּה הּתֹורה את וללמד הּקּב"ה, רצֹון את לקּים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּצרי

ָָּכראּוי.

'מֹודה' אחד, ׁשּבכל ה'ּיתרֹו' הּגׁשמי, ּגּופֹו ׁשּגם אחרי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָורק
הּתֹורה, לקּבלת ּכלי הּוא אזי הּקּב"ה, רצֹון את לקּים ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָורֹוצה

ּבזה. ּולהצליח ּכראּוי להבינּה ְְְֲִִֶַַַַָָָָויּוכל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 200 'nr fh jxk y"ewl t"r)

mipFW`xd dxfÎdcFar icaFr zErḧ§¥£¨¨¨¨¦¦

אׁשר  בּדבר ּכי מּכל־האלהים יהוה ּכי־גדֹול ידעּתי ְְֱֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹֽֽעּתה
עליהם: ֲֵֶָֽזדּו

לאּבדם, ּדּמּו ּבּמים ּכתרּגּומֹו, – עליהם זדּו אׁשר ּבּדבר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכי
ּבמים נאבדּו ובפרש"י)והם יא. (יח, ְְְִֵֶֶַ

נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ׁש"ּבּמים זה נס רק מּדּוע לעּין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָיׁש
מּכל  ה' ּגדֹול "ּכי להּכיר יתרֹו את הכריח אׁשר הּוא ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָּבּמים"

ֱִָֹהאלקים"?
הלכֹות  ּבריׁש הרמּב"ם ׁשּכתב מה על־ּפי זה לבאר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָויׁש
ּכפרּו לא הראׁשֹונים עבֹודה־זרה ּדעֹובדי ְְְֲֲִִֵָָָָָָָָֹעבֹודה־זרה,
ּכח  נתן ׁשהּקּב"ה אמרּו ּכי־אם ח"ו, הּקּב"ה ְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹּבמציאּות
את  עבדּו ולכן ּכרצֹונם, העֹולם להנהיג ּולמּזלֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָלכֹוכבים
הּקּב"ה  ׁשּביכלת הֹודּו הם ּגם ּבוּדאי א והּמּזלֹות. ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּכֹוכבים
ׁשּנתן  זה הּוא ׁשהרי והּמּזלֹות, הּכֹוכבים על ּולהתּגּבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלׁשלט

העֹולם. את להנהיג הּכח את ְְִֶֶֶַַַָָָֹלהם
ידי  על היה לא הּמצרּיים ענׁש ׁשאם לֹומר יׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹועל־ּפי־זה
ׁשּלּמים  לטעֹות, מקֹום היה עדין אחר, ּבאפן ּכי־אם ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמים
הּמים, ּכח על "ּגבר" ׁשהּקּב"ה אּלא ּוׁשליטה, ּכח יׁש ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹעצמם
ּבידי  ח"ו מנהג עצמֹו ׁשהּטבע היינּו הּמצרּיים, את ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻוענׁש
את  ולׁשּבר לׁשּדד יכֹול ׁשהּקּב"ה אּלא ּומזלֹות ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהכֹוכבים

יֹותר, ּגדֹול ּכח ידי על ְֵֵֶַַַַָֹהּטבע
לאּבדם, ׁשּדּמּו ּדבר אֹותֹו ידי על אּבדם ׁשהּקּב"ה מּזה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָא
על־ידי  ׁשאּבדם ולא ּגּופא) הּמים ּבכח ׁשהׁשּתּמׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ(היינּו
ה'ּבעל־הּבית' הּוא ׁשהּקּב"ה לּכל, והברר הּוכח זה, ּכח ְְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹֻׁשבירת
ּוׁשליטה  ּכח ׁשּום אין הּטבע ּולכחֹות ּגּופא, העֹולם טבע ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹעל
ּבטלה  על־ידי־זה ורק החֹוצב', ּביד 'ּכגרזן רק הם ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאּלא

וק"ל. הראׁשֹונים. עבֹודה־זרה ּדעֹובדי ְְֲִִֵַָָָָָהּטעּות

(áé)íéäìûì íéçáæe äìò äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©º¦§¸Ÿ¥¬¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®
ìëå ïøäà àáiå|ïúç-íò íçì-ìëàì ìàøNé éð÷æ ©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬

:íéäìûä éðôì äLî¤−¦§¥¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£‰ÏÚ∑ ּכליל ּכּלּה ׁשהיא ∑ÌÈÁ·Êá.ּכמׁשמעּה, …»ְְִִֶַָָָָֻ¿»ƒ

B‚Â'.ׁשלמים  Ô¯‰‡ ‡·iÂ∑ והלא ,הל היכן ּומׁשה ְִָ«»…«¬…¿ֲֵֶַַָָֹֹ
אּלא  הּכבֹוד? ּכל את לֹו וגרם לקראתֹו ׁשּיצא ְְִֶֶֶַַָָָָָָָהּוא

לפניהם  ּומׁשּמׁש עֹומד ‰‡ÌÈ‰Ï.ׁשהיה ÈÙÏ∑ ְְִֵֵֵֶֶַָָƒ¿≈»¡…ƒ
ּבּה, מסּבין חכמים ׁשּתלמידי מּסעּדה ׁשהּנהנה ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻמּכאן

הּׁשכינה מּזיו נהנה כד)ּכאּלּו .(ברכות ְְֱִִִִֶַָָ

ß hay e"h ipy mei ß

(âé)ì äLî áLiå úøçnî éäéåíòä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨¨®
:áøòä-ãò ø÷aä-ïî äLî-ìò íòä ãîòiå©©«£³Ÿ¨¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤

i"yx£˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ∑ּכ היה, הּכּפּורים יֹום מֹוצאי «¿ƒƒ»√»ִִֵַָָָָ
מּמחרת? ּומהּו ּב'ּספרי'. מן ׁשנינּו רדּתֹו ההר.âלמחרת ְְְֳֳִִִִִֵַַַָָָָָָ

הּכּפּורים, יֹום מּמחרת אּלא לֹומר אפׁשר אי ְְְֲֳִִִִֶֶַַַָָָָָועלּֿכרח
"והֹודעּתי  לֹומר: איֿאפׁשר מּתןּֿתֹורה קדם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהרי
לא  הּכּפּורים, יֹום עד ּתֹורה ּומּׁשּנּתנה וגֹו'" ְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻאתֿחּקי

ירד  ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי העם, את לׁשּפט מׁשה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹיׁשב
וׁשהה  ּבהׁשּכמה עלה ּולמחר הּלּוחֹות, את ְְְְְֶַַַָָָָָָָָָוׁשבר
ּכתּובה  זֹו ּפרׁשה ואין הּכּפּורים. ּביֹום וירד יֹום ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹׁשמנים

ׁשנּיה,ּכּסדר, ׁשנה עד מּמחרת", "ויהי נאמר: ׁשּלא ְְֱֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבא  ּתֹורה מּתן קדם יתרֹו האֹומר לדברי ׁשּלּוחֹוãאף , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ÒÎÂ˙יב  ÔÂÏÚ ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ·È¯˜Â¿»ƒƒ¿¬ƒ¿…∆¬»»¿ƒ¿«
È·Ò ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡˙‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜¿ƒ√»¿»«¬»«¬…¿…»≈
‰LÓ„ È‰eÓÁ ÌÚ ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ¬ƒ¿…∆

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÔcÓÏיג  ‰LÓ ·˙ÈÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBiÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ»¿«¿ƒƒ≈…∆¿ƒ«
‡¯Ùˆ ÔÓ ‰LÓ„ È‰BlÚ ‡nÚ Ì˜Â ‡nÚ ˙È»«»¿»«»ƒ»ƒ¿…∆ƒ«¿»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

minkg izty

(ai)á,EPOn milkF` milrAd ixdW¤£¥©§¨¦§¦¦¤
`N` EPOn xhwp oi`W ,minlW Epiide§©§§¨¦¤¥¦§¨¦¤¤¨

:mixEni`dbi dxez ¨¥¦
(bi)âElk`W zxgOn xnFl oi`C§¥©¦¨¢©¤¨§

oiicr ixde ,dfA ozp oniQ dnC ,EzWe§¨§©¦¨¨©¨¤©£¥£©¦

,did izn mFi FzF` oircFi Ep` oi ¥̀¨§¦¨©¨¨
zxgnl xnFl Kixv KgxM lr `N ¤̀¨©¨§¨¨¦©§¨¢©
WxFtn xdd zcixie ,xdd on FYcx¦§¦¨¨¦¦©¨¨§¨

:`xwA `icdAãxn`C o`nlC ,WExiR §¤§¨¦§¨¥¦§©§¨©
`hiWR `A dxFY oYn xg` Fxzi¦§©©©©¨¨§¦¨

on ENit` ixdW ,`Ed xcQM `NWC§¤Ÿ©¥¤¤£¥£¦¦
,Fxzi lW Fz`iA xnFlM ,dWxRd W`xŸ©¨¨¨§©¦¨¤¦§
xaFq `Ed ixdW ,`Ed xcQM `NW¤Ÿ©¥¤¤£¥¥
o`nl s` `N` ,`A dxFY oYn xg`lC¦§©©©©¨¨¤¨©§©
oM m` ,`A dxFY oYn mcFw xn`C§¨©¤©©¨¨¦¥
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(åè)Løãì íòä éìà àáé-ék Bðúçì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ¥©²¨−̈¦§¬
:íéäìû¡Ÿ¦«

i"yx£‡·È Èk∑ בא הֹווה ,éּכי ‡ÌÈ‰Ï.לׁשֹון L¯„Ï∑ הּגבּורה מּפי ּתלמּוד לׁשאל אלּפן, למתּבע .ּכתרּגּומֹו: ƒ»…ְִֶָƒ¿…¡…ƒְְְְְְְְִִִִַַַַַָֹֻ

(æè)Léà ïéa ézèôLå éìà àa øác íäì äéäé-ék¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ¨´¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−
:åéúøBz-úàå íéäìûä éwç-úà ézòãBäå eäòø ïéáe¥´¥¥®§«©§¦²¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤«Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ‡ ‡a ¯·c Ì‰Ï ‰È‰ÈŒÈk∑ הּדבר לֹו ׁשהיה אלי ,ëמי .ּבא ƒƒ¿∆»∆»»»≈«ִֵֶַַָָָָָ

(æé)øLà øácä áBè-àì åéìà äLî ïúç øîàiå©²Ÿ¤Ÿ¥¬¤−¥¨®ŸÆ©¨½̈£¤¬
:äNò äzà©−̈Ÿ¤«

i"yx£‰LÓ Ô˙Á ¯Ó‡iÂ∑ הּכתּוב קֹוראֹו ּכבֹוד ּדרì'מל ׁשל 'חֹותנֹו :. «…∆…≈…∆ְְֶֶֶֶֶַָָ

(çé)Cnò øLà äfä íòä-íb äzà-íb ìaz ìáð̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®
:Ecáì eäNò ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«

i"yx£Ïaz Ï·∑ ּכמיׁשה לׁשֹון ּולׁשֹונֹו ּכתרּגּומֹו, »…ƒ…ְְְְְִַָ
ּכמֹו: ּבלע"ז, ח)פליישטר"א נבל",(ירמיה (ישעיה "והעלה ְְְֵֶֶַַָָ

חּמה לד) עלֿידי ּכמּוׁש ׁשהּוא מּגפן", עלה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ"ּכנבל

ונלאה  ּתׁש וכחֹו קרח, לרּבֹות ∑z‡ŒÌb‰.ועלֿידי ְְְְְִֵֶֶַַַֹ««»ְַ
וחּור  זקנים îאהרן EnÓ.וׁשבעים „·ÎŒÈk∑ּכבדֹו ְְְְֲִִִֵַֹƒ»≈ƒ¿ְָ

מּכח יֹותר .רב ֲִֵַֹ

(èé)äéä Cnò íéäìû éäéå Eöòéà éì÷a òîL äzò©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦¨®¡¥¯
íéøácä-úà äzà úàáäå íéäìûä ìeî íòì äzà©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²¤©§¨¦−

:íéäìûä-ìà¤¨«¡Ÿ¦«
i"yx£CnÚ ÌÈ‰Ï‡ È‰ÈÂ EˆÚÈ‡∑(מכילתא) אמר ּבעצה ƒ»¿ƒƒ¡…ƒƒ»ְֵַָָ

ּבּגבּורה  הּמל צא, ÏeÓ.לֹו: ÌÚÏ ‰z‡ ‰È‰ ְִֵֵַָָ¡≈«»»»
ÌÈ‰Ï‡‰∑ וׁשֹואל לּמקֹום, ּבינֹותם ּומליץ ׁשליח »¡…ƒְִִֵֵֵַַָָָ

מאּתֹו ריבֹותם ∑‡˙ÌÈ¯·c‰Œ.מׁשּפטים .ּדברי ְִִִֵָ∆«¿»ƒְִִֵָ

nÚ‡טו  È˙ÂÏ Ô˙‡ È¯‡ È‰eÓÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆«¬ƒ¬≈»»¿»ƒ«»
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ Úa˙ÓÏ¿ƒ¿«À¿«ƒ√»¿»

ÔÈaטז  ‡È‡„Â È˙ÂÏ Ô˙‡ ‡Èc ÔB‰Ï ÈÂ‰ „k«¬≈¿ƒ»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»≈
‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰Ï ‡Ú„B‰Óe d¯·Á ÔÈ·e ‡¯·b«¿»≈«¿≈¿«¿»¿»¿»«»

:d˙È¯B‡ ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»»≈

Ób˙t‡יז  ÔÈw˙ ‡Ï dÏ ‰LÓ„ È‰eÓÁ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ¿…∆≈»«ƒƒ¿»»
:„·Ú z‡cƒ«¿»≈

‰„ÔÈיח  ‡nÚ Û‡ z‡ Û‡ ‰‡Ï˙ ‰‡ÏÓƒ¿»ƒ¿∆««¿««»»≈
ÏBk˙ ‡Ï ‡Ób˙t CpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ CnÚcƒƒ»¬≈«ƒƒ»ƒ¿»»»ƒ

:C„BÁÏa d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ¿»

„ÈÈיט  ‡¯ÓÈÓ È‰ÈÂ CpÎlÓ‡ ÈpÓ Ïa˜ ÔÚk¿««≈ƒƒ¬«¿ƒ»ƒ≈≈¿»«¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ (Ú·z) ‡nÚÏ z‡ ÈÂ‰ CcÚÒa¿«¿»¡≈«¿¿«»¿«À¿»ƒ√»
:ÈÈ Ì„˜Ï ‡iÓb˙t ˙È z‡ È˙ÈÓ È‰˙e ÈÈ¿»¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿»«»ƒ√»¿»

minkg izty

(eh)ém`C ,cizr oFWl `le ,WExiR¥§Ÿ§¨¦§¦
`NW cFr lM aWil Dil ded `l ok `lŸ¥¨£¨¥¥¥¨¤Ÿ

:WFxcl E`Afh dxez ¨¦§
(fh)ëoFWlA gztC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨©¦§

,'il` `A' cigi oFWlA miIqnE miAx©¦§©¥¦§¨¦¨¥©
ipRnE .'eke didW in WxiR df lre§©¤¥¥¦¤¨¨¦§¥
didX dnA Fxzil dWn zaEWYW¤§©¤§¦§§©¤¨¨
bdpnM FCal aWFi `EdW aWFg¥¤¥§©§¦§©
'Wi` oiA iYhtWe' on wx Dpi` mixVd©¨¦¥¨©¦§¨©§¦¥¦
z`Gd dcinrd oi`W Fl aiWdW ,'ebe¤¥¦¤¥¨£¦¨©Ÿ
on `le ,hRWnl `N` zx`tzl§¦§¤¤¤¨§¦§¨§Ÿ¦
'eizFxFY z`e midl`d iTg iYrcFde'§©§¦ª¥¨¡Ÿ¦§¤¨

axd cEOilA iM ,ocOln didW¤¨¨§©§¨¦§¦¨©
iM' Wxtn Kkl ,dcinrA cinlYde§©©§¦©£¦¨§¨§¨¥¦
lr mdipW 'xaC mdl didi ik'e '`aïŸ§¦¦§¤¨¤¨¨§¥¤©
`"dA 'xaCd' azM dfle ,hRWOd©¦§¨§¨¤¨©©¨¨§¥
lirl xMfPd xaCd FWExiRW ,dricid©§¦¨¤¥©¨¨©¦§¨§¥
mEBxYd mB WxtnE '`ai iM' xn`nA§©£©¦¨Ÿ§¨¥©©©§
xaC lr otlE` rAznl§¦§©§©©§©

:hRWOdfi dxez ©¦§¨
(fi)ìlirl df i"Wx WxiR `lC `de§¨§Ÿ¥¥©¦¤§¥

xnFl Wi ,'ebe 'dWn ozFg `xIe' iAB©¥©©§¥¤¥©
dWn xn`Ie' DiPin lirl aizkC mEXn¦¦§¦§¥¦¥©Ÿ¤¤
mB Fl did oM m` ,'ebe '`ai iM FpzFgl§§¦¨Ÿ¦¥¨¨©

`le 'FpzFg xn`Ie' aFYkl o`M oM¥¨¦§©Ÿ¤§§Ÿ
'cFaM KxC' WxiR okl ,'dWn' xiMfdl§©§¦¤¨¥¥¥¤¤¨
WxiR `le `kd WxiR ikd mEXnE ,'eke¦¨¦¥¥¨¨§Ÿ¥¥

:lirl dfgi dxez ¤§¥
(gi)îdid xaM xEg `lde ,dWwe§¨¤©£Ÿ§¨¨¨

.KM xg` did dfe ,lbrd dUrnA bxdp¤¡¨§©£¥¨¥¤§¤¨¨©©¨
zxaFQW zxg` dcB` Wi ,xnFl Wie§¥©¥©¨¨©¤¤¤¤¤
itlE ,lbrd dUrnA xEg bxdp `NW¤Ÿ¤¡©§©£¥¨¥¤§¦
itlE ,xEg i"Wx Wxtn dcB` DzF`¨©¨¨§¨¥©¦§¦
`N` zFAxl `A Fpi` zxg` dcB ©̀¨¨©¤¤¥¨§©¤¨

:l"Wxdn .mipwfE oxd`hi dxez ©£Ÿ§¥¦©©§©



עי exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(12 'nr cl jxk zegiy ihewl)

ּבגבּורה הּמל יט)צא יח, ּדברים(רש"י טו)ּבפרׁשת ּכתב (א, ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ
ׁשאמר מּדֹות מּׁשבע אחת "זֹו אמנם,יתרֹורׁש"י: למׁשה". ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּמׁשּפט  סדר את לׁשּנֹות מסּכים היה לא ׁשּמׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּפׁשיטא

מּמה  ּולהעיר ּכאן. ּברׁש"י וכּמפרׁש הּקּב"ה, הסּכמת ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֹּבלי
להּלן כא)ׁשּכתב ׁשעלי".(ּפסּוק הּקדׁש "ּברּוח : ְְֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(ë)úà äzøäæäåúøBzä-úàå íéwçä-úà íä §¦§©§¨´¤§¤½¤©«ª¦−§¤©®Ÿ
äNònä-úàå dá eëìé Cøcä-úà íäì zòãBäå§«©§¨´¨¤À¤©¤̧¤Æ¥´§½̈§¤©©«£¤−

:ïeNòé øLà£¤¬©«£«

(àë)íéäìû éàøé ìéç-éLðà íòä-ìkî äæçú äzàå§©¨´¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯¡Ÿ¦²
íéôìà éøN íäìò zîNå òöá éàðN úîà éLðà©§¥¬¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³£¨¦Æ

:úøNò éøNå íéMîç éøN úBàî éøN̈¥´¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ
i"yx£‰ÊÁ˙ ‰z‡Â∑הּקדׁש ‡ŒÈL.ׁשעליðּברּוח ¿«»∆¡∆ְֶֶֶַַָֹ«¿≈
ÏÈÁ∑ ּפנים ּולהּכיר להחניף צריכים ׁשאין .עׁשירים, «ƒְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָ

˙Ó‡ ÈL‡∑לסמ ּכדאי ׁשהם הבטחה ּבעלי אּלּו «¿≈¡∆ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ
נׁשמעין  ּדבריהם יהיּו ׁשעלֿידיּֿכן ּדבריהם, .על ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

Úˆ· È‡N∑ ּכההיא ּבּדין, ממֹונם את ׁשּׂשֹונאין ¿≈»«ְְִִִֶֶַַָָ
ּבדינא  מיּנּה ממֹונא דמּפקין דּינא 'ּכל ,ñּדאמרינן: ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָ

הּוא' דּינא נח)לאו ‡ÌÈÙÏ.(ב"ב È¯N∑ׁשׁש היּו הם ַָָָ»≈¬»ƒֵֵָ
אלף מאֹות לׁשׁש ׂשרים יח)מאֹות B‡Ó˙.(סנהדרין È¯N∑ ְִֵֵֵֶֶָ»≈≈

היּו אלפים ÌÈMÓÁ.ׁשׁשת È¯N∑ אלף È¯NÂ.י"ב ֲִֵֶָָ»≈¬ƒƒֶֶ¿»≈

˙B¯NÚ∑ אל הּׂשרים ׁשּׁשים ּכל על רׁש"י ּׁשּפרׁש (מה ף. ¬»ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּתּקן  ּבאמת והּנה ,צר ללא לכאֹורה והּוא היּו, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכּמה
למּטה, מלמעלה ּדקחׁשיב ּבּפסּוק קׁשיה ותרץ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבזה
ולא  הּמּועט, מסּפר קדם מרּבה הּמסּפר לֹומר: ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻרצה
ּבראׁשֹונה, עׂשרֹות ׂשרי מּתחּלה אּלא לפרׁש לֹו ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָהיה
ּופרט  ׁשהזּכיר ּפרּוׁשֹו ּולפי ּכּלם. ּבהדרגה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻואחרּֿכ
ּבמנינם, ּוכׁשּתדקּדק וחׁשב צא הּׂשרים, מנין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹסכּום
ואחרּֿכ ּתחּלה, הּמּועט מסּפר ׁשּפיר: אתי ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָּולגּביהּו

ודֹוק) נכֹון, לי נראה ּכן .ּבהדרגה, ְְְְִִֵַָָָָ

(áë)øácä-ìk äéäå úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§´¤¨¨»§¨¥¼§¨º̈¨©¨¨³
éìà eàéáé ìãbäíä-eètLé ïèwä øácä-ìëå E ©¨ŸÆ¨¦´¥¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§§¥®

éìòî ì÷äå:Czà eàNðå E §¨¥Æ¥«¨¤½§¨«§−¦¨«
i"yx£eËÙLÂ∑""וידּונּוןò, צּוּוי EÈÏÚÓ.לׁשֹון Ï˜‰Â∑להקל זה את ּדבר "והכּבד ּכמֹו "והקל", .מעלי ¿»¿ְִִ¿»≈≈»∆ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

לׁשֹון  מֹואב", את "והּכֹות .הֹווה ôלּבֹו", ְְִֶֶַָ

‡È¯B˙‡כ  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰˙È ¯‰Ê˙Â¿«¿«»¿»¿»«»¿»«¿»
˙ÈÂ da ÔeÎ‰Èc ‡Á¯B‡ ˙È ÔB‰Ï Ú„B‰˙e¿«¿»¿»ƒ¿»«¿»

:Ôe„aÚÈc ‡„·BÚ»»ƒ«¿¿

ÏÈÁc‡כא  ÔÈ¯·b ‡nÚ ÏkÓ ÈÊÁz z‡Â¿«¿∆¡≈ƒ»«»À¿ƒ¿≈»
‡Ïa˜Ï ÔÒc ËBL˜c ÔÈ¯·b ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»À¿ƒƒ¿¿»»¿«»»
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ÔB‰ÈÏÚ ÈpÓ˙e ÔBÓÓ»¿«≈¬≈«»≈«¿ƒ«»≈
:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

Ìb˙tכב  Ïk È‰ÈÂ ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È Ôee„ÈÂƒ»«»¿»ƒ»ƒ≈»ƒ¿«
Ôep‡ Ôee„È ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ C˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ·«̄«¿¿»»¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ

:CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ CpÓ ÔeÏ˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

minkg izty

(`k)ð`l m`C ,oFiGg oFWNn 'dfgz'C§¤¡¤¦§¦¨§¦Ÿ
iOp i` ,'xgaY' xninl Dil ded ok¥£¨¥§¥©¦§©¦©¦
xxal dWn lFki Ki` ok `l m`C§¦Ÿ¥¥¨¤§¨¥
iWp`e lig iWp` sl` zF`n WXn¦¥¥¤¤©§¥©¦§©§¥

:zn`ñl"f i"Wx lr azM m"`xd ¡¤¨§¥¨©©©¦©
.di`xl dnFC oFCPd oi` iM ,wC `lC§Ÿ©¦¥©¦¤¨§¨¨
eiptl mipW E`AW oFbM ,xnFl Wie§¥©§¤¨§©¦§¨¨
ipMfn dY` oi` m`' mdn cg` xn`e§¨©¤¨¥¤¦¥©¨§©¥¦
`xi df oiIce ,'LziA z` sxFU ipixd£¥¦¥¤¥§§©¨¤¨¥
oiC lrAW df oiIC rcFie ,EdMfnE eipRn¦¨¨§©¥§¥©©¨¤¤©©¦

`NW FaiIgW lr oiCl EPrAzi Fxiag£¥¦§§¤©¦©¤¦§¤Ÿ
,FciqtdX dn Fl mNWl aiIgzie oiCM©¦§¦§©¥§©¥©¤¦§¦
xnFlM ,'eke `piIC lM xn`w df lre§©¤¨¨©¨©¨¨§©
mEXn oFnn mNWl aiIgW oiIC lM̈©¨¤©¨§©¥¨¦
ENit` ,qpF` ici lr aiIgd z` dMfW¤¦¨¤©©¨©§¥¤£¦
Fl did `NW ,`Ed `piIC e`l ikd̈¦©©¨¨¤Ÿ¨¨
`l' aizM ixdW ,aiIgd z` zFMfl§©¤©©¨¤£¥§¦Ÿ

:'Wi` ipRn ExEbzak dxez ¨¦§¥¦
(ak)ò,zr lkA oipC Eidie ,WExiR¥§¦§¨¦§¨¥

.zr lkA EpEcIW xnFlM ,'cizr' `xwpe§¦§¨¨¦§©¤¨§¨¥
,'oipiice' mBxzn ipXd 'EhtWe' la £̀¨§¨§©¥¦§©§¥§¨§¦
ipFpiA' `xwpe ,zr lkA oipC EidW¤¨¨¦§¨¥§¦§¨¥¦

:'xarôFWxtl xWt` i`C ,WExiR ¨©¥§¦¤§¨§¨§
mipiICd iEPinaC mEXn ,iEEv oFWl§¦¦¦§¦©©¨¦
Kixv oi`e ,zENTd riBd xaM mixMfPd©¦§¨¦§¨¦¦©©©§¥¨¦
.lwdl icM zFUrl zxg` dNErR§¨©¤¤©£§¥§¨¥
`le Lilrn lwdl lkEY dfA ,FWExitE¥¨¤©§¨¥¥¨¤§Ÿ

:zxg` dAqAbk dxez §¦¨©¤¤

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h ipy meil inei xeriy

(åè)Løãì íòä éìà àáé-ék Bðúçì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ¥©²¨−̈¦§¬
:íéäìû¡Ÿ¦«

i"yx£‡·È Èk∑ בא הֹווה ,éּכי ‡ÌÈ‰Ï.לׁשֹון L¯„Ï∑ הּגבּורה מּפי ּתלמּוד לׁשאל אלּפן, למתּבע .ּכתרּגּומֹו: ƒ»…ְִֶָƒ¿…¡…ƒְְְְְְְְִִִִַַַַַָֹֻ

(æè)Léà ïéa ézèôLå éìà àa øác íäì äéäé-ék¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ¨´¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−
:åéúøBz-úàå íéäìûä éwç-úà ézòãBäå eäòø ïéáe¥´¥¥®§«©§¦²¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤«Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ‡ ‡a ¯·c Ì‰Ï ‰È‰ÈŒÈk∑ הּדבר לֹו ׁשהיה אלי ,ëמי .ּבא ƒƒ¿∆»∆»»»≈«ִֵֶַַָָָָָ

(æé)øLà øácä áBè-àì åéìà äLî ïúç øîàiå©²Ÿ¤Ÿ¥¬¤−¥¨®ŸÆ©¨½̈£¤¬
:äNò äzà©−̈Ÿ¤«

i"yx£‰LÓ Ô˙Á ¯Ó‡iÂ∑ הּכתּוב קֹוראֹו ּכבֹוד ּדרì'מל ׁשל 'חֹותנֹו :. «…∆…≈…∆ְְֶֶֶֶֶַָָ

(çé)Cnò øLà äfä íòä-íb äzà-íb ìaz ìáð̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®
:Ecáì eäNò ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«

i"yx£Ïaz Ï·∑ ּכמיׁשה לׁשֹון ּולׁשֹונֹו ּכתרּגּומֹו, »…ƒ…ְְְְְִַָ
ּכמֹו: ּבלע"ז, ח)פליישטר"א נבל",(ירמיה (ישעיה "והעלה ְְְֵֶֶַַָָ

חּמה לד) עלֿידי ּכמּוׁש ׁשהּוא מּגפן", עלה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ"ּכנבל

ונלאה  ּתׁש וכחֹו קרח, לרּבֹות ∑z‡ŒÌb‰.ועלֿידי ְְְְְִֵֶֶַַַֹ««»ְַ
וחּור  זקנים îאהרן EnÓ.וׁשבעים „·ÎŒÈk∑ּכבדֹו ְְְְֲִִִֵַֹƒ»≈ƒ¿ְָ

מּכח יֹותר .רב ֲִֵַֹ

(èé)äéä Cnò íéäìû éäéå Eöòéà éì÷a òîL äzò©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦¨®¡¥¯
íéøácä-úà äzà úàáäå íéäìûä ìeî íòì äzà©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²¤©§¨¦−

:íéäìûä-ìà¤¨«¡Ÿ¦«
i"yx£CnÚ ÌÈ‰Ï‡ È‰ÈÂ EˆÚÈ‡∑(מכילתא) אמר ּבעצה ƒ»¿ƒƒ¡…ƒƒ»ְֵַָָ

ּבּגבּורה  הּמל צא, ÏeÓ.לֹו: ÌÚÏ ‰z‡ ‰È‰ ְִֵֵַָָ¡≈«»»»
ÌÈ‰Ï‡‰∑ וׁשֹואל לּמקֹום, ּבינֹותם ּומליץ ׁשליח »¡…ƒְִִֵֵֵַַָָָ

מאּתֹו ריבֹותם ∑‡˙ÌÈ¯·c‰Œ.מׁשּפטים .ּדברי ְִִִֵָ∆«¿»ƒְִִֵָ

nÚ‡טו  È˙ÂÏ Ô˙‡ È¯‡ È‰eÓÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆«¬ƒ¬≈»»¿»ƒ«»
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ Úa˙ÓÏ¿ƒ¿«À¿«ƒ√»¿»

ÔÈaטז  ‡È‡„Â È˙ÂÏ Ô˙‡ ‡Èc ÔB‰Ï ÈÂ‰ „k«¬≈¿ƒ»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»≈
‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰Ï ‡Ú„B‰Óe d¯·Á ÔÈ·e ‡¯·b«¿»≈«¿≈¿«¿»¿»¿»«»

:d˙È¯B‡ ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»»≈

Ób˙t‡יז  ÔÈw˙ ‡Ï dÏ ‰LÓ„ È‰eÓÁ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ¿…∆≈»«ƒƒ¿»»
:„·Ú z‡cƒ«¿»≈

‰„ÔÈיח  ‡nÚ Û‡ z‡ Û‡ ‰‡Ï˙ ‰‡ÏÓƒ¿»ƒ¿∆««¿««»»≈
ÏBk˙ ‡Ï ‡Ób˙t CpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ CnÚcƒƒ»¬≈«ƒƒ»ƒ¿»»»ƒ

:C„BÁÏa d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ¿»

„ÈÈיט  ‡¯ÓÈÓ È‰ÈÂ CpÎlÓ‡ ÈpÓ Ïa˜ ÔÚk¿««≈ƒƒ¬«¿ƒ»ƒ≈≈¿»«¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ (Ú·z) ‡nÚÏ z‡ ÈÂ‰ CcÚÒa¿«¿»¡≈«¿¿«»¿«À¿»ƒ√»
:ÈÈ Ì„˜Ï ‡iÓb˙t ˙È z‡ È˙ÈÓ È‰˙e ÈÈ¿»¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿»«»ƒ√»¿»

minkg izty

(eh)ém`C ,cizr oFWl `le ,WExiR¥§Ÿ§¨¦§¦
`NW cFr lM aWil Dil ded `l ok `lŸ¥¨£¨¥¥¥¨¤Ÿ

:WFxcl E`Afh dxez ¨¦§
(fh)ëoFWlA gztC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨©¦§

,'il` `A' cigi oFWlA miIqnE miAx©¦§©¥¦§¨¦¨¥©
ipRnE .'eke didW in WxiR df lre§©¤¥¥¦¤¨¨¦§¥
didX dnA Fxzil dWn zaEWYW¤§©¤§¦§§©¤¨¨
bdpnM FCal aWFi `EdW aWFg¥¤¥§©§¦§©
'Wi` oiA iYhtWe' on wx Dpi` mixVd©¨¦¥¨©¦§¨©§¦¥¦
z`Gd dcinrd oi`W Fl aiWdW ,'ebe¤¥¦¤¥¨£¦¨©Ÿ
on `le ,hRWnl `N` zx`tzl§¦§¤¤¤¨§¦§¨§Ÿ¦
'eizFxFY z`e midl`d iTg iYrcFde'§©§¦ª¥¨¡Ÿ¦§¤¨

axd cEOilA iM ,ocOln didW¤¨¨§©§¨¦§¦¨©
iM' Wxtn Kkl ,dcinrA cinlYde§©©§¦©£¦¨§¨§¨¥¦
lr mdipW 'xaC mdl didi ik'e '`aïŸ§¦¦§¤¨¤¨¨§¥¤©
`"dA 'xaCd' azM dfle ,hRWOd©¦§¨§¨¤¨©©¨¨§¥
lirl xMfPd xaCd FWExiRW ,dricid©§¦¨¤¥©¨¨©¦§¨§¥
mEBxYd mB WxtnE '`ai iM' xn`nA§©£©¦¨Ÿ§¨¥©©©§
xaC lr otlE` rAznl§¦§©§©©§©

:hRWOdfi dxez ©¦§¨
(fi)ìlirl df i"Wx WxiR `lC `de§¨§Ÿ¥¥©¦¤§¥

xnFl Wi ,'ebe 'dWn ozFg `xIe' iAB©¥©©§¥¤¥©
dWn xn`Ie' DiPin lirl aizkC mEXn¦¦§¦§¥¦¥©Ÿ¤¤
mB Fl did oM m` ,'ebe '`ai iM FpzFgl§§¦¨Ÿ¦¥¨¨©

`le 'FpzFg xn`Ie' aFYkl o`M oM¥¨¦§©Ÿ¤§§Ÿ
'cFaM KxC' WxiR okl ,'dWn' xiMfdl§©§¦¤¨¥¥¥¤¤¨
WxiR `le `kd WxiR ikd mEXnE ,'eke¦¨¦¥¥¨¨§Ÿ¥¥

:lirl dfgi dxez ¤§¥
(gi)îdid xaM xEg `lde ,dWwe§¨¤©£Ÿ§¨¨¨

.KM xg` did dfe ,lbrd dUrnA bxdp¤¡¨§©£¥¨¥¤§¤¨¨©©¨
zxaFQW zxg` dcB` Wi ,xnFl Wie§¥©¥©¨¨©¤¤¤¤¤
itlE ,lbrd dUrnA xEg bxdp `NW¤Ÿ¤¡©§©£¥¨¥¤§¦
itlE ,xEg i"Wx Wxtn dcB` DzF`¨©¨¨§¨¥©¦§¦
`N` zFAxl `A Fpi` zxg` dcB ©̀¨¨©¤¤¥¨§©¤¨

:l"Wxdn .mipwfE oxd`hi dxez ©£Ÿ§¥¦©©§©



exziעב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"iÎf"h iriaxÎiyily meil inei xeriy

(âë)zìëéå íéäìû Eeöå äNòz äfä øácä-úà íà¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈
:íBìLá àáé Bî÷î-ìò äfä íòä-ìk íâå ãîò£®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−¨¬Ÿ§¨«

i"yx£‡ EeˆÂ„ÓÚ zÏÎÈÂ ÌÈ‰Ï∑ אם ּבּגבּורה, הּמל ¿ƒ¿¡…ƒ¿»»¿»¬…ְִִֵַָָ
אֹות עמד,öיצּוה ּתּוכל – ּכ ואם (מכילתא)לעׂשֹות ְְְֲֲִֶַַַָֹ

לעמד  ּתּוכל לא – יד על ‰ÌÚ.יעּכב Ïk Ì‚Â ְְֲֵַַַַָֹֹ¿«»»»

‰f‰∑ זקנים וׁשבעים ואביהּוא נדב הּנלוים ÷אהרן, «∆ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָֹ
עּמ .(מכילתא)עּתה ִַָָ

ß hay f"h iyily mei ß

(ãë):øîà øLà ìk Nòiå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬¨¨«

(äë)íúà ïziå ìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½©¦¥¬Ÿ¨²
éøN úBàî éøN íéôìà éøN íòä-ìò íéLàø̈¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬

:úøNò éøNå íéMîç
hayf"iÎf"hiriaxÎiyilymei

£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ

(åë)äLwä øácä-úà úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§¬¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ
:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî-ìà ïeàéáé§¦´¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«

i"yx£eËÙLÂ∑""עּמא ית .ן"מית "∑Ôe‡È·È.ודינין ¿»¿ְְִַָָָ¿ƒְָָ
Ì‰ eËetLÈ∑'יׁשּפטּו' ב)וכן,(בחולם)ּכמֹו "לא (רות ƒ¿≈ְְְִֵֹֹ

אנּון. ּדינין ותרּגּומֹו: ּתעברי', 'לא ּכמֹו: ְְְְְֲִִִִַַַַָֹּתעבּורי"

מתרּגמין  לכ צּוּוי, לׁשֹון היּו העליֹונים ְְְְְְִִִִֶָָָָָֻמקראֹות
לׁשֹון  - הּללּו ּומקראֹות "ידּונּון", "ייתּון" ְְְְִִַַָָ"וידּונּון"

.עׂשּיה  ֲִָ

(æë)ô :Böøà-ìà Bì Cìiå Bðúç-úà äLî çlLéå©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«
i"yx£Bˆ¯‡ Ï‡ BÏ CÏiÂ∑ לגּירøמׁשּפחּתֹו .(מכילתא)ּבני «≈∆∆«¿ְְְְִֵֵַַ

ß hay f"i iriax mei ß

èé(à)õøàî ìàøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−¥¤´¤
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«

i"yx£‰f‰ ÌBia∑(פו חדׁש(שבת ׁשּיהיּוùּבראׁש הּזה"? "ּבּיֹום מהּו ההּוא". "ּבּיֹום אּלא לכּתב צרי היה לא . ««∆ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ
נּתנּו הּיֹום ּכאּלּו עלי חדׁשים ּתֹורה .ּדברי ְְְֲִִִִֵֶַָָָ

ÈÈכג  Cp„wÙÈÂ „aÚz ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ì‡ƒ»ƒ¿»»»≈«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»
d¯˙‡ ÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk Û‡Â Ì˜ÈÓÏ ÏBk˙Â¿ƒ¿≈»¿«»«»»≈««¿≈

:ÌÏLa C‰È¿«ƒ¿»

Ïkכד  „·ÚÂ È‰eÓÁ„ ‡¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÈa˜Â¿«ƒ…∆¿≈¿»«¬ƒ«¬«…
:¯Ó‡ Ècƒ¬»

Ï‡¯NÈכה  ÏkÓ ‡ÏÈÁc ÔÈ¯·‚ ‰LÓ ¯Á·e¿«…∆À¿ƒ¿≈»ƒ»ƒ¿»≈
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ‡nÚ ÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È ÈpÓe«ƒ»¿≈ƒ««»«»≈«¿ƒ«»≈
:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

˜ÈLכו  Ìb˙t ˙È ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È ÔÈÈ„Â¿»¿ƒ»«»¿»ƒ»»ƒ¿«»≈
:Ôe‡ ÔÈÈc ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ ‰LÓ ˙ÂÏ Ô˙ÈÓ»¿»¿»…∆¿»ƒ¿«¿≈»¿ƒƒ

dÚ¯‡Ï:כז  dÏ ÏÊ‡Â È‰eÓÁ ˙È ‰LÓ ÁlLÂ¿««…∆»¬ƒ«¬«≈¿«¿≈

Ï‡¯NÈא  Èa ˜tÓÏ ‰‡˙ÈÏz ‡Á¯Èa¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
‡¯a„ÓÏ B˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»≈¬¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

minkg izty

(bk)öLEv m`e' xn` EN`M ,WExiR¥§¦¨©§¦¦§
i`n ok `l m`C .'cFnr Ylkie midl ¡̀Ÿ¦§¨¨§¨£§¦Ÿ¥©
EdEvIW rci okidn ,'midl` LEve'§¦§¡Ÿ¦¥¥¨¨©¤§©¥

:Fl uriin `EdW FnM mXd÷i`C ©¥§¤§©¥§¦
oeiM ,mipiC ilrAd lr FWxtl xWt ¤̀§¨§¨§©©©£¥¦¦¥¨
`le dnc` caFr Eid `l xAcOAW¤©¦§¨Ÿ¨¥£¨¨§Ÿ
on d`xpC aB lr s`e .zFk`ln ilrA©£¥§¨§©©©§¦§¤¦
lMn ,FCal dWn aWIW miaEzMd©§¦¤¨©¤§©¦¨
mcFw s` FOr EelPW l"fx EWxC mFwn̈¨§©©¤¦§¦©¤
.'mrd mB dY` mB' aizkCn ,Fxzi zvr£©¦§¦¦§¦©©¨©¨¨

(l"Wxdn)zFAxl 'lM' ,oxd` zFAxl 'mB' ©©§©©§©©£Ÿ¨§©
oxd` lW iEAxd llkaE ,`Edia`e acp̈¨©£¦¦§©¨¦¤©£Ÿ
mpi` `Edia`e acp la` ,mipwGd md¥©§¥¦£¨¨¨©£¦¥¨
,mipwf Eid `l oiicr ixdW ,df llkA¦§¨¤¤£¥£©¦Ÿ¨§¥¦
`l la` .cg` iEAxA mzF` dAxn Kkl§¨§©¤¨§¦¤¨£¨Ÿ
Wxcn WiC oeiM xEg `kd aFWgl dvẍ¨©£¨¨¥¨§¥¦§¨
aFWgl zlrFY dn oM m` ,zn xaMW¤§¨¥¦¥©¤¤©£

:FzF`ck dxez

(fk)øzEgilXd dlY dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¨¨©§¦
ipA xiIbl KgxM lr `N` ,dWnA§¤¤¨©¨§¨§©¥§¥

aizkC dWnl gaW Edfe ,FYgRWn¦§©§§¤¤©§¤¦§¦
xirn Elr dWn ozFg ipiw ipaE'§¥¥¦¥¤¨¥¦
aWIe KlIe 'ebe dcEdi ipA z` mixnYd©§¨¦¤§¥§¨©¥¤©¥¤

:'mrd z`` dxez ¤¨¨
hi(`)ùaizkE ,'dGd mFIA' `kd aizM§¦¨¨©©¤§¦

oNdN dn ,'mkl dGd Wcgd' mzd̈¨©Ÿ¤©¤¨¤©§©¨
.Wcg W`xA o`M s` ,Wcg W`xA§ŸŸ¤©¨§ŸŸ¤

(awri zlgp),FWExiR ikdC xnFl d`xp ©£©©£Ÿ¦§¤©§¨¦¥
aYkp `le ,dGd mFIA iWilXd WcgA©Ÿ¤©§¦¦©©¤§Ÿ¦§©
`A `l xnF` ied ,did mFi dfi`A§¥¤¨¨¡¥¥Ÿ¨



עג exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iriax meil inei xeriy

(á)øaãna eðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−©¦§¨®
:øää ãâð ìàøNé íL-ïçiå©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«

i"yx£ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÚÒiÂ∑ּולפרׁש לחזר הצר לּמה «ƒ¿≈¿ƒƒְְֲֵַַָָָֹֻ
ּכב  והלא נסעּו, חֹונים,מהיכן היּו ׁשּברפידים ּכתב ר ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

מרפידים  נסיעתן להּקיׁש אּלא נסעּו? ׁשּמּׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבידּוע
סיני  למדּבר ּביאתן מה סיני: למדּבר ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָלביאתן

ּבתׁשּובהúּבתׁשּובה  מרפידים נסיעתן אף .(מכילתא), ְְְְִִִִִֵַָָָָ

Ï‡¯NÈ ÌLŒÔÁiÂ∑,אחד ּבלב אחד ׁשאר ּכאיׁש אבל «ƒ«»ƒ¿»≈ְְְֲִֵֶֶָָָָ
ּובמחלקת ּבתרעֹומֹות החנּיֹות ‰‰¯.(מכילתא)ּכל „‚∑ ְְְֲֲִֶַַַָֹ∆∆»»

"נגד"(מכילתא) מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל ,àלמזרחֹו, ְְְִֵֶֶֶַָָָָ
לּמזרח  .ּפנים ְִִַָָ

(â)ýBýé åéìà àø÷iå íéäìûä-ìà äìò äLîe¤¬¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¥¨³§¨Æ
éðáì ãébúå á÷òé úéáì øîàú äk øîàì øää-ïî¦¨¨´¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£‰ÏÚ ‰LÓe∑ הּׁשני עלּיֹותיו ,áּבּיֹום וכל …∆»»ְֲִִֵַַָָ

ׁשּנאמר: היּו, לד)ּבהׁשּכמה בּבקר"(לקמן מׁשה ."וּיׁשּכם ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
¯Ó‡˙ ‰k∑ וכּסדר הּזה פו)הּזהâּבּלׁשֹון È·Ï˙.(שבת ……«ְֵֶֶֶַַַַָ¿≈

·˜ÚÈ∑ להם ּתאמר הּנׁשים, רּכה ãאּלּו Èb˙Â„.ּבלׁשֹון «¬…ְִֵֶַַַָָָָֹ¿«≈
Ï‡¯NÈ È·Ï∑ ּדברים לּזכרים ּפרׁש ודקּדּוקין, ענׁשין ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֳִִִִִֵַָָָָ

ּכגידין .(מכילתא)הּקׁשין ְִִִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 'nr el jxk y"ewl t"r)

i"pal 'd ixaC zxiqn otŸ̀¤§¦©¦§¥

אּלה  . . יׂשראל: לבני ותּגיד יעקב לבית תאמר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹֹּֽֽכה
יׂשראל: אל־ּבני ּתדּבר אׁשר ג־ו)הּדברים (יט, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֽ

יֹותר". ולא ּפחֹות לא - הּדברים "אּלה רׁש"י: ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹּופרׁש
יֹוסיף  אֹו יפחת ׁשּמׁשה אדעּתין ּתיסק לּמה הקׁשּו, ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֹּוכבר
יׁש ואם ,ּכ על מיחדת אזהרה ׁשּיצטר עד ה' ּדברי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻעל
ולא  ּכאן רק הזהר לּמה יֹוסיף, אֹו יפחת ׁשּמׁשה ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹֹֻמקֹום

אחרים? ְֲִִִֵּבצּוּויים
תאמר  "ּכה זה לפני להּכתּוב ּבהמׁש ּבא ׁשּזה לֹומר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹויׁש
יעקב  "לבית רׁש"י: ּופרׁש יׂשראל" לבני ותּגיד יעקב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָֹֹלבית
לבני־יׂשראל, ותּגיד רּכה. ּבלׁשֹון להם ּתאמר הּנׁשים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאּלּו

ּכגידין". קׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש ודקּדּוקין, ְְְְְְִִִִִִִִֵַָָָָעֹונׁשין

חּלּוק  יׁש ה' ּדברי מסירתֹו ׁשּבאפן מׁשה ׁשּנצטּוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּדהינּו,
רּכה, ּבלׁשֹון לדּבר צרי ׁשלנׁשים לנׁשים. אנׁשים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבין
נצטּוה  ּכלל ׁשּבדר ונמצא העֹונׁשים. לפרׁש צרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָולאנׁשים
הּדברים  את למסר ולא ה' ּדברי על להֹוסיף אֹו לפחת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֹֹֹמׁשה

מהּגבּורה. ׁשּקּבל ּכפי ְְְִִִֵֵֶַָּבדּיּוק
מׁשה  ׁשּנצטּוה אּלּו ּבדברים ׁשּגם הוה־אמינא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹועל־ּפי־זה
"אּלה  הזהר זה ועל זה, חּלּוק יׁש לבני־יׂשראל למסר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻּכאן
הצר ּכלל ׁשּבדר ּדאף יֹותר" ולא ּפחֹות לא – ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻהּדברים
ּדברי  את ימסר אּלא ּכן יעׂשה לא ּכאן להֹוסיף, אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹלפחת

ׁשּקּבלם. ּכפי ּבדּיּוק ְְְִִִֶָה'

„ÈÈÒב  ‡¯a„ÓÏ B˙‡Â ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÏËe¿»≈¿ƒƒ«¬¿«¿¿»¿ƒ«
Ï·˜Ï Ï‡¯NÈ Ôn˙ ‡¯Le ‡¯a„Óa B¯Le¿¿«¿¿»¿»«»ƒ¿»≈»√≈

:‡¯eË»

eË¯‡ג  ÔÓ ÈÈ dÏ ‡¯˜e ÈÈ Ì„˜Ï ˜ÏÒ ‰LÓe…∆¿≈ƒ√»¿»¿»≈¿»ƒ»
È·Ï ÈeÁ˙e ·˜ÚÈ ˙È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«≈«¿≈«¬…¿«ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

minkg izty

Wcg W`x Wxtl `N` mFYql aEzMd©¨¦§¤¨§¨¥ŸŸ¤
FnM ,'Wcg' `xwp Wcg W`x iM ,did̈¨¦ŸŸ¤¦§¨Ÿ¤§
'zAW `le Wcg `l' oke ,'Wcg xgn'¨¨Ÿ¤§¥ŸŸ¤§Ÿ©¨
,'iWilXd WcgA' xn`PW Edfe ,'ebe§¤¤¤¡©©Ÿ¤©§¦¦
Dil ded `l oM m` axd KixR okl̈¥¨¥¨©¦¥Ÿ£¨¥
rnWPW oeiM '`Edd mFIA' `N` xninl§¥©¤¨©©¥¨¤¦§¨
`N` ,deW dxifB ilA Wcg W`x didW¤¨¨ŸŸ¤§¦§¥¨¨¨¤¨
zFiWEw EvxFzi dfaE ,'eke¨¤§§§

:m"`xda dxez ¨§¥
(a)ú'xdd cbp l`xUi ogIe' aizkC¦§¦©¦©¦§¨¥¤¤¨¨

:cg` Wi`MàlM xnFl dvFx Fpi` §¦¤¨¥¤©¨
,gxfn `EdW 'cbPn' xn`PW mFwn̈¤¤¡©¦¤¤¤¦§¨
crFn ld`l aiaq cbPn' aizM `dC§¨§¦¦¤¤¨¦§Ÿ¤¥
dvFx `N` ,gxfnl FWExiR oi`e 'Epgi©£§¥¥§¦§¨¤¨¤

d`R lr 'cbPn' xn`PW mFwn lM xnFl©¨¨¤¤¡©¦¤¤©¥¨
lr dxFn 'cbPn' zNOW zcgEin§¤¤¤¦©¦¤¤¨©
lr dxFn cinY mc`d gkFpe ,gkFPd©¥§©¨¨¨¨¦¤©
.mipR `xwp gxfnE ,mipRd©¨¦¦§¨¦§¨¨¦

:m"`xb dxez §¥
(b)á`N` mFYql aEzMd `A `lC§Ÿ¨©¨¦§¤¨

lMW xg` mFwnA ogMW`Cn ,Wxtl§¨¥¦§©§©©§¨©¥¤¨
i` ,Eid dnMWdA dWn lW zFIlr£¦¤¤©©§¨¨¨¦
i`e ,Fz`iA mFiA dlrW xnFl xWt ¤̀§¨©¤¨¨§¦¨§¦
,iWilXd mFIA didW iOp xnFl xWt ¤̀§¨©©¦¤¨¨©©§¦¦
'mrd ixaC dWn aWIe' aizM `dC§¨§¦©¨¤¤¦§¥¨¨
,Wcgl iWilW `EdW zxgOd mFiA§©¨¢¨¤§¦¦©Ÿ¤
`Ed 'ebe 'ixaC z` dWn cBIe' aizkE§¦©©¥¤¤¦§¥
,oOwl i"Wx WxiRW FnM WcgA iriax§¦¦©Ÿ¤§¤¥¥©¦§©¨

Fz`ial iWilW mFiA FziIlr did i`e§¦¨¨£¦¨§§¦¦§¦¨
WcgA iXWA dxFYd zpizp ied `lŸ¨¥§¦©©¨§¦¦©Ÿ¤

:oFAWgd itlâmiWPl xn`IW Epiid §¦©¤§©§¤Ÿ©©¨¦
:miWp`l KM xg`e dNgYãoeiM §¦¨§©©¨©£¨¦¥¨

,dWw oFWl `Ed xEAcC EpivOW¤¨¦§¦¨¨¨
EpY` ux`d ipFc` xAC' aizkcM§¦§¦¦¤£¥¨¨¤¦¨
oFWl `Ed dxin`W DPn rnW ,'zFWẅ§©¦¨¤£¦¨¨
l` sqFi xn`Ie' aizkCn cFre ,dMx©¨§¦¦§¦©Ÿ¤¥¤
xn`Ie' iOp aizkE ,'ebe 'sqFi ip` eig ¤̀¨£¦¥§¦©¦©Ÿ¤
iOp aizkE ,'ebe '`p EWB eig` l` sqFi¥¤¤¨§¨§¦©¦
l` sqFi mdil` xn`Ie' igie xcq sFq¥¤©§¦©Ÿ¤£¥¤¥©
oFWlC d`xp dN` lMn ,'ebe 'E`xiY¦¨¦¨¥¤¦§¤¦§

:`Ed dMx oFWl 'xn`Ie'c dxez ©Ÿ¤¨©¨

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"iÎf"h iriaxÎiyily meil inei xeriy

(âë)zìëéå íéäìû Eeöå äNòz äfä øácä-úà íà¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈
:íBìLá àáé Bî÷î-ìò äfä íòä-ìk íâå ãîò£®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−¨¬Ÿ§¨«

i"yx£‡ EeˆÂ„ÓÚ zÏÎÈÂ ÌÈ‰Ï∑ אם ּבּגבּורה, הּמל ¿ƒ¿¡…ƒ¿»»¿»¬…ְִִֵַָָ
אֹות עמד,öיצּוה ּתּוכל – ּכ ואם (מכילתא)לעׂשֹות ְְְֲֲִֶַַַָֹ

לעמד  ּתּוכל לא – יד על ‰ÌÚ.יעּכב Ïk Ì‚Â ְְֲֵַַַַָֹֹ¿«»»»

‰f‰∑ זקנים וׁשבעים ואביהּוא נדב הּנלוים ÷אהרן, «∆ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָֹ
עּמ .(מכילתא)עּתה ִַָָ

ß hay f"h iyily mei ß

(ãë):øîà øLà ìk Nòiå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬¨¨«

(äë)íúà ïziå ìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½©¦¥¬Ÿ¨²
éøN úBàî éøN íéôìà éøN íòä-ìò íéLàø̈¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬

:úøNò éøNå íéMîç
hayf"iÎf"hiriaxÎiyilymei

£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ

(åë)äLwä øácä-úà úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§¬¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ
:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî-ìà ïeàéáé§¦´¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«

i"yx£eËÙLÂ∑""עּמא ית .ן"מית "∑Ôe‡È·È.ודינין ¿»¿ְְִַָָָ¿ƒְָָ
Ì‰ eËetLÈ∑'יׁשּפטּו' ב)וכן,(בחולם)ּכמֹו "לא (רות ƒ¿≈ְְְִֵֹֹ

אנּון. ּדינין ותרּגּומֹו: ּתעברי', 'לא ּכמֹו: ְְְְְֲִִִִַַַַָֹּתעבּורי"

מתרּגמין  לכ צּוּוי, לׁשֹון היּו העליֹונים ְְְְְְִִִִֶָָָָָֻמקראֹות
לׁשֹון  - הּללּו ּומקראֹות "ידּונּון", "ייתּון" ְְְְִִַַָָ"וידּונּון"

.עׂשּיה  ֲִָ

(æë)ô :Böøà-ìà Bì Cìiå Bðúç-úà äLî çlLéå©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«
i"yx£Bˆ¯‡ Ï‡ BÏ CÏiÂ∑ לגּירøמׁשּפחּתֹו .(מכילתא)ּבני «≈∆∆«¿ְְְְִֵֵַַ

ß hay f"i iriax mei ß

èé(à)õøàî ìàøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−¥¤´¤
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«

i"yx£‰f‰ ÌBia∑(פו חדׁש(שבת ׁשּיהיּוùּבראׁש הּזה"? "ּבּיֹום מהּו ההּוא". "ּבּיֹום אּלא לכּתב צרי היה לא . ««∆ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ
נּתנּו הּיֹום ּכאּלּו עלי חדׁשים ּתֹורה .ּדברי ְְְֲִִִִֵֶַָָָ

ÈÈכג  Cp„wÙÈÂ „aÚz ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ì‡ƒ»ƒ¿»»»≈«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»
d¯˙‡ ÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk Û‡Â Ì˜ÈÓÏ ÏBk˙Â¿ƒ¿≈»¿«»«»»≈««¿≈

:ÌÏLa C‰È¿«ƒ¿»

Ïkכד  „·ÚÂ È‰eÓÁ„ ‡¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÈa˜Â¿«ƒ…∆¿≈¿»«¬ƒ«¬«…
:¯Ó‡ Ècƒ¬»

Ï‡¯NÈכה  ÏkÓ ‡ÏÈÁc ÔÈ¯·‚ ‰LÓ ¯Á·e¿«…∆À¿ƒ¿≈»ƒ»ƒ¿»≈
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ‡nÚ ÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È ÈpÓe«ƒ»¿≈ƒ««»«»≈«¿ƒ«»≈
:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

˜ÈLכו  Ìb˙t ˙È ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È ÔÈÈ„Â¿»¿ƒ»«»¿»ƒ»»ƒ¿«»≈
:Ôe‡ ÔÈÈc ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ ‰LÓ ˙ÂÏ Ô˙ÈÓ»¿»¿»…∆¿»ƒ¿«¿≈»¿ƒƒ

dÚ¯‡Ï:כז  dÏ ÏÊ‡Â È‰eÓÁ ˙È ‰LÓ ÁlLÂ¿««…∆»¬ƒ«¬«≈¿«¿≈

Ï‡¯NÈא  Èa ˜tÓÏ ‰‡˙ÈÏz ‡Á¯Èa¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
‡¯a„ÓÏ B˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»≈¬¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

minkg izty

(bk)öLEv m`e' xn` EN`M ,WExiR¥§¦¨©§¦¦§
i`n ok `l m`C .'cFnr Ylkie midl ¡̀Ÿ¦§¨¨§¨£§¦Ÿ¥©
EdEvIW rci okidn ,'midl` LEve'§¦§¡Ÿ¦¥¥¨¨©¤§©¥

:Fl uriin `EdW FnM mXd÷i`C ©¥§¤§©¥§¦
oeiM ,mipiC ilrAd lr FWxtl xWt ¤̀§¨§¨§©©©£¥¦¦¥¨
`le dnc` caFr Eid `l xAcOAW¤©¦§¨Ÿ¨¥£¨¨§Ÿ
on d`xpC aB lr s`e .zFk`ln ilrA©£¥§¨§©©©§¦§¤¦
lMn ,FCal dWn aWIW miaEzMd©§¦¤¨©¤§©¦¨
mcFw s` FOr EelPW l"fx EWxC mFwn̈¨§©©¤¦§¦©¤
.'mrd mB dY` mB' aizkCn ,Fxzi zvr£©¦§¦¦§¦©©¨©¨¨

(l"Wxdn)zFAxl 'lM' ,oxd` zFAxl 'mB' ©©§©©§©©£Ÿ¨§©
oxd` lW iEAxd llkaE ,`Edia`e acp̈¨©£¦¦§©¨¦¤©£Ÿ
mpi` `Edia`e acp la` ,mipwGd md¥©§¥¦£¨¨¨©£¦¥¨
,mipwf Eid `l oiicr ixdW ,df llkA¦§¨¤¤£¥£©¦Ÿ¨§¥¦
`l la` .cg` iEAxA mzF` dAxn Kkl§¨§©¤¨§¦¤¨£¨Ÿ
Wxcn WiC oeiM xEg `kd aFWgl dvẍ¨©£¨¨¥¨§¥¦§¨
aFWgl zlrFY dn oM m` ,zn xaMW¤§¨¥¦¥©¤¤©£

:FzF`ck dxez

(fk)øzEgilXd dlY dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¨¨©§¦
ipA xiIbl KgxM lr `N` ,dWnA§¤¤¨©¨§¨§©¥§¥

aizkC dWnl gaW Edfe ,FYgRWn¦§©§§¤¤©§¤¦§¦
xirn Elr dWn ozFg ipiw ipaE'§¥¥¦¥¤¨¥¦
aWIe KlIe 'ebe dcEdi ipA z` mixnYd©§¨¦¤§¥§¨©¥¤©¥¤

:'mrd z`` dxez ¤¨¨
hi(`)ùaizkE ,'dGd mFIA' `kd aizM§¦¨¨©©¤§¦

oNdN dn ,'mkl dGd Wcgd' mzd̈¨©Ÿ¤©¤¨¤©§©¨
.Wcg W`xA o`M s` ,Wcg W`xA§ŸŸ¤©¨§ŸŸ¤

(awri zlgp),FWExiR ikdC xnFl d`xp ©£©©£Ÿ¦§¤©§¨¦¥
aYkp `le ,dGd mFIA iWilXd WcgA©Ÿ¤©§¦¦©©¤§Ÿ¦§©
`A `l xnF` ied ,did mFi dfi`A§¥¤¨¨¡¥¥Ÿ¨



exziעד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iriax meil inei xeriy

(ã)íëúà àOàå íéøöîì éúéNò øLà íúéàø ízà©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦¨«¤¨³¤§¤Æ
:éìà íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìò©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−¥¨«

i"yx£Ì˙È‡¯ Ìz‡∑(פו ּבידכם (שבת היא מסרת ,äלא «∆¿ƒ∆ְְִֶֶֶָֹֹ
מעיד  אני ּבעדים לא לכם, מׁשּגר אני ּבדברים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָֹֹולא
למצרים, עׂשיתי אׁשר ראיתם" "אּתם אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָעליכם,
לכם  ׁשּנזּדּוגּו קדם לי חּיבין היּו עברֹות ּכּמה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל

ידכם  על אּלא מהם נפרעּתי ‡˙ÌÎ.ולא ‡O‡Â∑ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ»∆»∆¿∆
לרעמסס (מכילתא) יׂשראל ׁשּבאּו הּיֹום יׂשראל åזה ׁשהיּו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ליּסע  ּכׁשּבאּו קּלה ּולׁשעה ּגׁשן, ארץ ּבכל ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמפּזרין
ּתרּגם: ואּונקלֹוס לרעמסס. ּכּלם נקּבצּו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַָָֻולצאת,
ּתּקן  – אתכם, ואּסיע ּכמֹו יתכֹון', 'ּונטלית ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ'ואּׂשא',

למעלה  ּכבֹוד ּדר הּדּבּור, ÌÈ¯L.את ÈÙk ÏÚ∑ ְְִֶֶֶַַָָ««¿≈¿»ƒ

העֹופֹות æהּנֹוׂשא ּכּנׁשר ׁשאר ׁשּכל ּכנפיו, על ּגֹוזליו ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מעֹוף  ׁשּמתיראין לפי רגליהם, ּבין ּבניהם את ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָנֹותנים
מתירא  אינֹו הּזה הּנׁשר אבל ּגּביהם, על ׁשּפֹורח ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאחר
עֹוף  ׁשאין לפי חץ, ּבֹו יזרק ׁשּמא האדם מן ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאּלא
אֹומר: ּכנפיו, על נֹותנן לכ ּגּביו, על ּפֹורח ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָאחר
ּכן: עׂשיתי אני אף ּבבני. ולא ּבי החץ יּכנס ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹמּוטב
מצרים  מחנה ּבין וּיבא וגֹו', האלהים מלא ְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹ"וּיּסע
ּבּליסטראֹות, ואבני חּצים זֹורקים מצרים והיּו ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָוגֹו'",

מקּבלם  ‡ÈÏ.והענן ÌÎ˙‡ ‡·‡Â∑ּכתרּגּומֹו. ְְְֶַָָָ»»ƒ∆¿∆≈»ְְַ

(ä)-úà ízøîLe éì÷a eòîLz òBîL-íà äzòå§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½§©§¤−¤
éì-ék íénòä-ìkî älâñ éì íúééäå éúéøa§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨¨´©¦½¦¦−

:õøàä-ìk̈¨¨«¤
i"yx£‰zÚÂ∑ּתקּבלּו עּתה לכם çעליכם אם יערב , ¿«»ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָ

קׁשֹות התחלֹות ׁשּכל ,ואיל פז)מּכאן שבת .(מכילתא. ְִֵֶַָָָָָָ
È˙È¯aŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ עּמכם ׁשמירת ׁשאכרת èעל ¿«¿∆∆¿ƒƒְְִִֶֶֶַַָֹ

ּכמֹו:∑l‚Ò‰.הּתֹורה  חביב, ב)אֹוצר "ּוסגּלת (קהלת ַָ¿À»ְְִַָָֻ
ּגֹונזים  ׁשהּמלכים טֹובֹות ואבנים ּכליֿיקר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמלכים",

ולא  אּמֹות, מּׁשאר "סגּלה" לי ּתהיּו אּתם ּכ ְְְְִִִֶַָָָָֹֻֻאֹותם,
עּמכם, אחרים לי ואין ׁשּלי לבּדכם אּתם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּתאמרּו
ּכל  לי "ּכי נּכרת, חּבתכם ׁשּתהא עֹוד לי ּיׁש ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָּומה

לכלּום  ּולפני ּבעיני והם .הארץ", ְְְְִֵֵֶַַָָָ

(å)älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî éì-eéäz ízàå§©¤¯¦«§¦²©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®µ¥¤
:ìàøNé éða-ìà øaãz øLà íéøácä©§¨¦½£¤¬§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ‰k ˙ÎÏÓÓ ÈÏŒeÈ‰z Ìz‡Â∑:אמר ּדאּת ּכמה ח)ׂשרים, ב היּו"(שמואל ּכהנים ּדוד ‡l‰."ּובני ¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ≈∆
ÌÈ¯·c‰∑ יֹותר ולא ּפחֹות .לא «¿»ƒְֵָֹֹ

ÈÏËe˙ד  ÌÈ¯ˆÓÏ ˙È„·Ú Èc ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÔBÎ˙È ˙È·¯˜Â ÔÈ¯L ÈÙ„b ÏÚ„k ÔBÎ˙È»¿ƒ¿««¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»¿

:ÈÁÏÙÏ¿»¿»ƒ

Ôe¯h˙Âה  È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«»»¿«¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿
‡iÓÓÚ ÏkÓ ÔÈ·ÈaÁ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒ¿√»««ƒƒƒ»«¿«»

:‡Ú¯‡ Ïk ÈÏ È„ È¯‡¬≈ƒƒ»«¿»

˜LÈcו  ÌÚÂ ÔÈ‰k ÔÈÎÏÓ ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â¿«¿√»««¿ƒ»¬ƒ¿««ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ˙ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

minkg izty

(c)äxnFl KxvEd dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨§©©
dI`x lFRY `NW cFre ,'mzi`x mY`'©¤§¦¤§¤Ÿ¦§¦¨
lr `l miUrPd mixaCd lr `N ¤̀¨©©§¨¦©©£¦Ÿ©
xn`OdC rnWn `xTA cFre ,dIUrd̈£¦¨§©§¨©§©§©©£¨
miaiag mdW mricFdl `N` Fpi` dGd©¤¥¤¨§¦¨¤¥£¦¦
itpM lr mkz` `V`e' miIqncM ,Fl§¦§©¥¨¤¨¤§¤©©§¥
,dfA mdl d`xd dAg dnE ,'mixWp§¨¦©¦¨¤§¨¨¤¨¤
`N` dUrX dn mdl dUr `l `ldC©£ŸŸ¨¨¨¤©¤¨¨¤¨
okl ,ozAg xEarA `le E`hgW xEarA©£¤¨§§Ÿ©£¦¨¨¨¥

:m"`xd .'eke WxiRåiR lr s` ¥¥¨§¥©©¦
l`xUi ipa ErqIe' wEqRA `A zWxtaC¦§¨¨©Ÿ©¨©¦§§¥¦§¨¥
d`n i"Wx WxiR 'dzFMq qqnrxn¥©§§¥ª¨¥¥©¦¥¨
,drW itl mW E`aE did lin mixUre§¤§¦¦¨¨¨¨§¦¨¨

itpM lr mkz` `V`e xn`PW `Ed¤¤¡©¨¤¨¤§¤©©§¥
EvAwp mNEMW WxiR o`ke ,mixWp§¨¦§¨¥¥¤¨¦§§

:`zi` `de `dC 'ek qqnrxlæm"`xd §©§§¥§¨§¨¦¨¨§¥
`Ede ,'eke xWpM xg` xaC qxFB¥¨¨©¥§¤¤§
oFW`xd ,miWExiR ipW `zlikOA©§¦§¨§¥¥¦¨¦
xWpM ipXde ,zENTd lr WExiR¥©©©§©¥¦§¤¤

:mW oiIr ,dAgd lr 'eke `UFPdd dxez ©¥©©¦¨©¥¨
(d)çazMW ,'m`' zNn i"Wx siqFd¦©¦¦©¦¤¨©

`idW dNn lMW ipRn ,'dYr m`'¦©¨¦§¥¤¨¦¨¤¦
,`xTA aEzMW 'm`' zNn FnM zi`pY§¨¦§¦©¦¤¨©§¨
m`' i"Wx hwp okl ,onGd lr dxFn¨©©§©¨¥¨©©¦¦
,qxFqn `Ed aEzMd EN`M ,'dYr©¨§¦©¨§¨

ElAwY `Edd onGA dYr m` FWExitE¥¦©¨©§©©§©§
EN`e ,cizrl mkl axri dxFYd lFr©¨¤¡©¨¤¤¨¦§¦
'm`' zNn didi `xTd zErnWn itl§¦©§¨©§¨¦§¤¦©¦
zlAw lr i`w zi`pY dNn `idW¤¦¦¨§¨¦¨¥©©¨©
`le ,ElAwY m` FWExiR didie ,zFvOd©¦§§¦§¤¥¦§©§§Ÿ
`AdlE o`Mn mdl axrIW EPOn oaEi©¦¤¤¤¡©¨¤¦¨§©¨
.m"`x .cizrd onf lr dxFOd©¤©§©¤¨¦§¥

èiYxMW zixAd FzF` `l ,WExiR¥Ÿ©§¦¤¨©¦
,dlin zixaE zAW zixA EpiidC ,xaM§¨§©§§¦©¨§¦¦¨
dxFYd zixA lr dxFn aEzMd hWR iM¦§©©¨¤©§¦©¨
dpEMd xTir dGW DA zFEvl cizrW¤¨¦§©¨¤¤¦©©©¨¨

:dGd mFwOAe dxez ©¨©¤



עה exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(442 cenr g jxk 'zegiy ihewl')

ּכהנים ממלכת לי ּתהיּו ו)ואּתם (יט, ְְְֲִִִֶֶֶַַֹ
ליׂשראל  ׁשּנּתנּו (ּכתרים) הּמעלֹות ׁשלׁש ּכל נרמזּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹּכאן

ּוכהּנה: מלכּות ּתֹורה, - מּתן־ּתֹורה ְְְִַַַַָָָֻּבׁשעת
לי" ּתהיּו המכילּתא:"ואּתם ּפרּוׁש על־ּפי לּתֹורה, רֹומז - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

ּפנּויין ּבּתֹורה";לי "ׁשּתהיּו ועֹוסקים ְְְְִִִִֶַָ
למלכּות;"ממלכת" - ְְְֶֶַַ

לכהּונה."ּכהנים" - ְֲִִָֹ
ׁשלׁש ּכל מּיׂשראל ואחד אחד לכל היּו מּתן־ּתֹורה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבׁשעת
ועֹוסק  לה' ּפנּוי היה מהם אחד ּכל - האמּורֹות ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָהּמעלֹות

ּבראׁשֹוּבּתֹורה  ּכתרים ׁשני פח); ראּוי ּכמל-(שבת והיה ; ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹ
- (מכילּתא) ּבקדׁשים .ּכהּונה לאכל ְְְְֱִִֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(21 'nr gi jxk zegiy ihewl)

ׂשרים ּכהנים, ו)ממלכת יט, לא (רש"י מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹ
לעיל ׁשּפרׁש ּכפי  'מׁשרתים', כב)ּפרׁש מז, לׁשֹון (ויגש "ּכל : ְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָ

'מׁשרת  ׁשהּתאר לֹומר, ויׁש הּוא". לאלקּות מׁשרת ְְְֱֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּכהן

הּמק  ּבבית ׁשּמׁשרת ּבמי רק מתאים וכּדֹומה,לאלקּות' ּדׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ח)ּכּכתּוב י, ה'"(עקב לפני לגּבי לעמד לא א לׁשרתֹו", ְְְְֲִֵֵַַַַָָֹֹ

יׂשראל. עם ׁשל הּמצוֹות קּיּום ְְְִִִֵֶַַָָּכללּות

ß hay g"i iying mei ß

(æ)úà íäéðôì íNiå íòä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨¨®©¨´¤¦§¥¤Àµ¥
:ýBýé eäeö øLà älàä íéøácä-ìk̈©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈§¨«

(ç)ýBýé øac-øLà ìk eøîàiå åcçé íòä-ìë eðòiå©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§−̈
:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî áLiå äNòð©«£¤®©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡ ‰LÓ ·LiÂ∑ ּביֹום «»∆…∆∆ƒ¿≈»»¿ְ
עלה. ּבהׁשּכמה ׁשהרי ׁשליׁשי, יֹום ׁשהּוא ְְְֲֳִִֵֶֶַַָָָָָָהּמחרת,
ללּמד הּכתּוב ּבא אּלא להׁשיב? מׁשה היה צרי ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹוכי

מי  ויֹודע הֹואיל אמר: ׁשּלא מּמׁשה, ארץ' ּדר'ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
להׁשיב  צרי איני .ׁשּׁשלחני, ְְִִִִֵֶַָָָ

(è)éìà àa éëðà äpä äLî-ìà ýåýé øîàiåáòa E ©Ÿ̧¤§Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¨´¥¤»»§©´
Ea-íâå Cnò éøaãa íòä òîLé øeáòa ïðòä¤«¨¨¼©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´¦½̈§©§−
:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî ãbiå íìBòì eðéîàé©«£¦´§¨®©©¥¬¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«

i"yx£ÔÚ‰ ·Úa∑ הענן ערפל ,éּבמעבה Ì‚Â.וזהּו ¿«∆»»ְְֲֲֵֶֶֶַָָָ¿«
Ea∑אחרי הּבאים ּבנביאים B‚Â'.ּגם ‰LÓ „biÂ∑ ¿ְֲִִִִֶַַַָ««≈…∆¿

לחדׁשëׁשהּוא הּמחרת,ּביֹום ‰ÌÚ.רביעי È¯·cŒ˙‡ ְְֳִִֶֶַַָָֹ∆ƒ¿≈»»

'B‚Â∑ ׁשרצֹונם מהם ׁשמעּתי זה ּדבר על ּתׁשּובה ¿ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
לּׁשֹומע  הׁשליח מּפי הּׁשֹומע ּדֹומה 'אינֹו :מּמ ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹלׁשמע

הּמל רצֹוננּוìמּפי מלּכנּו', את .לראֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַ

(é)ízLc÷å íòä-ìà Cì äLî-ìà ýBýé øîàiå©Ÿ̧¤§¨³¤¤Æ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬
:íúìîN eñaëå øçîe íBiä©−¨¨®§¦§−¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑"העם אל ל" עּמם, לדּבר ׁשּמזקיקין ּכן, ׁשּיכינּו∑ÌzLc˜Â.אם וזּמנּתם, «…∆∆…∆ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿ƒ«¿»ְְִִֶַָָ
ּומחר  הּיֹום .עצמם ְַַָָָ

cÒÂ¯ז  ‡nÚ È·ÒÏ ‡¯˜e ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿»¿»≈«»¿««
:ÈÈ d„˜Ùc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÓ„√̃»≈»»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ«¿≈¿»

Ècח  Ïk e¯Ó‡Â ‡„Ák ‡nÚ ÏÎ e·È˙‡Â«¬ƒ»«»«¬»«¬»…ƒ
‡nÚ ÈÓb˙t ˙È ‰LÓ ·È˙‡Â „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»«¿≈«¬≈…∆»ƒ¿»≈«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

CÏט  ÈÏb˙Ó ‡‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»ƒ¿¿ƒ»
È˙eÏlÓa ‡nÚ ÚÓLÈc ÏÈ„a ‡Ú„ ‡·ÈÚa¿≈»«¬»»¿ƒ¿ƒ¿««»¿«»ƒ
˙È ‰LÓ ÈeÁÂ ÌÏÚÏ ÔeÓÈ‰È Ca Û‡Â CnÚƒ»¿«»¿≈¿¿»»¿«ƒ…∆»

:ÈÈ Ì„˜ ‡nÚ ÈÓb˙tƒ¿»≈«»√»¿»

ÔepnÊ˙eי  ‡nÚ ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈¿»«»¿«ƒ
:ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ¯ÁÓe ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»ƒ«¿¿≈

minkg izty

(h)éltM Dil dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¥¤¤
FnM ,opr mW iOp 'ar' `dC ,oFWl̈§¨¨©¦¥¨¨§
,'lw ar lr akFx 'd dPde' aizkC¦§¦§¦¥¥©¨©
df lre ,'ebe 'Wi` skM dPhw ar dPd'e§¦¥¨§©¨§©¦§©¤
iar oFWl `kdC 'ar' zNOW WxiR¥¥¤¦©¨§¨¨§¢¦

xzFi ar `idW 'ltxr' Edfe ,oprd¤¨¨§¤£¨¤¤¦¨¥
:oprnëdnMWdA eizFIlr lM ixdW ¥¨¨¤£¥¨£¦¨©©§¨¨
:Eidì`Ed KExA WFcTd lW FzaEWYn ¨¦§¨¤©¨¨

xn` dWOW oicnl Ep` dWnl aiWdW¤¥¦§¤¨§¥¦¤¤¨©
mFIA iM' dWnl aiWd ixdW ,KM Fl¨¤£¥¥¦§¤¦©

Kixv KgxM lr ,'ebe ''d cxi iWlXd©§¦¦¥¥©¨§¨¨¦
WxiR m"`xde .EPOn EWwA mdW xnFl©¤¥¦§¦¤§¨§¥¥¥
Exn` dn ok `l m`C `Yliknd mWA§¥©§¦§¨§¦Ÿ¥¨¨§

:mFwOl xn`l dWnl l`xUii dxez ¦§¨¥§¤¥Ÿ©¨

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iriax meil inei xeriy

(ã)íëúà àOàå íéøöîì éúéNò øLà íúéàø ízà©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦¨«¤¨³¤§¤Æ
:éìà íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìò©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−¥¨«

i"yx£Ì˙È‡¯ Ìz‡∑(פו ּבידכם (שבת היא מסרת ,äלא «∆¿ƒ∆ְְִֶֶֶָֹֹ
מעיד  אני ּבעדים לא לכם, מׁשּגר אני ּבדברים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָֹֹולא
למצרים, עׂשיתי אׁשר ראיתם" "אּתם אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָעליכם,
לכם  ׁשּנזּדּוגּו קדם לי חּיבין היּו עברֹות ּכּמה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל

ידכם  על אּלא מהם נפרעּתי ‡˙ÌÎ.ולא ‡O‡Â∑ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ»∆»∆¿∆
לרעמסס (מכילתא) יׂשראל ׁשּבאּו הּיֹום יׂשראל åזה ׁשהיּו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ליּסע  ּכׁשּבאּו קּלה ּולׁשעה ּגׁשן, ארץ ּבכל ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמפּזרין
ּתרּגם: ואּונקלֹוס לרעמסס. ּכּלם נקּבצּו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַָָֻולצאת,
ּתּקן  – אתכם, ואּסיע ּכמֹו יתכֹון', 'ּונטלית ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ'ואּׂשא',

למעלה  ּכבֹוד ּדר הּדּבּור, ÌÈ¯L.את ÈÙk ÏÚ∑ ְְִֶֶֶַַָָ««¿≈¿»ƒ

העֹופֹות æהּנֹוׂשא ּכּנׁשר ׁשאר ׁשּכל ּכנפיו, על ּגֹוזליו ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מעֹוף  ׁשּמתיראין לפי רגליהם, ּבין ּבניהם את ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָנֹותנים
מתירא  אינֹו הּזה הּנׁשר אבל ּגּביהם, על ׁשּפֹורח ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאחר
עֹוף  ׁשאין לפי חץ, ּבֹו יזרק ׁשּמא האדם מן ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאּלא
אֹומר: ּכנפיו, על נֹותנן לכ ּגּביו, על ּפֹורח ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָאחר
ּכן: עׂשיתי אני אף ּבבני. ולא ּבי החץ יּכנס ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹמּוטב
מצרים  מחנה ּבין וּיבא וגֹו', האלהים מלא ְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹ"וּיּסע
ּבּליסטראֹות, ואבני חּצים זֹורקים מצרים והיּו ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָוגֹו'",

מקּבלם  ‡ÈÏ.והענן ÌÎ˙‡ ‡·‡Â∑ּכתרּגּומֹו. ְְְֶַָָָ»»ƒ∆¿∆≈»ְְַ

(ä)-úà ízøîLe éì÷a eòîLz òBîL-íà äzòå§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½§©§¤−¤
éì-ék íénòä-ìkî älâñ éì íúééäå éúéøa§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨¨´©¦½¦¦−

:õøàä-ìk̈¨¨«¤
i"yx£‰zÚÂ∑ּתקּבלּו עּתה לכם çעליכם אם יערב , ¿«»ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָ

קׁשֹות התחלֹות ׁשּכל ,ואיל פז)מּכאן שבת .(מכילתא. ְִֵֶַָָָָָָ
È˙È¯aŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ עּמכם ׁשמירת ׁשאכרת èעל ¿«¿∆∆¿ƒƒְְִִֶֶֶַַָֹ

ּכמֹו:∑l‚Ò‰.הּתֹורה  חביב, ב)אֹוצר "ּוסגּלת (קהלת ַָ¿À»ְְִַָָֻ
ּגֹונזים  ׁשהּמלכים טֹובֹות ואבנים ּכליֿיקר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמלכים",

ולא  אּמֹות, מּׁשאר "סגּלה" לי ּתהיּו אּתם ּכ ְְְְִִִֶַָָָָֹֻֻאֹותם,
עּמכם, אחרים לי ואין ׁשּלי לבּדכם אּתם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּתאמרּו
ּכל  לי "ּכי נּכרת, חּבתכם ׁשּתהא עֹוד לי ּיׁש ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָּומה

לכלּום  ּולפני ּבעיני והם .הארץ", ְְְְִֵֵֶַַָָָ

(å)älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî éì-eéäz ízàå§©¤¯¦«§¦²©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®µ¥¤
:ìàøNé éða-ìà øaãz øLà íéøácä©§¨¦½£¤¬§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ‰k ˙ÎÏÓÓ ÈÏŒeÈ‰z Ìz‡Â∑:אמר ּדאּת ּכמה ח)ׂשרים, ב היּו"(שמואל ּכהנים ּדוד ‡l‰."ּובני ¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ≈∆
ÌÈ¯·c‰∑ יֹותר ולא ּפחֹות .לא «¿»ƒְֵָֹֹ

ÈÏËe˙ד  ÌÈ¯ˆÓÏ ˙È„·Ú Èc ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÔBÎ˙È ˙È·¯˜Â ÔÈ¯L ÈÙ„b ÏÚ„k ÔBÎ˙È»¿ƒ¿««¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»¿

:ÈÁÏÙÏ¿»¿»ƒ

Ôe¯h˙Âה  È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«»»¿«¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿
‡iÓÓÚ ÏkÓ ÔÈ·ÈaÁ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒ¿√»««ƒƒƒ»«¿«»

:‡Ú¯‡ Ïk ÈÏ È„ È¯‡¬≈ƒƒ»«¿»

˜LÈcו  ÌÚÂ ÔÈ‰k ÔÈÎÏÓ ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â¿«¿√»««¿ƒ»¬ƒ¿««ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ˙ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

minkg izty

(c)äxnFl KxvEd dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨§©©
dI`x lFRY `NW cFre ,'mzi`x mY`'©¤§¦¤§¤Ÿ¦§¦¨
lr `l miUrPd mixaCd lr `N ¤̀¨©©§¨¦©©£¦Ÿ©
xn`OdC rnWn `xTA cFre ,dIUrd̈£¦¨§©§¨©§©§©©£¨
miaiag mdW mricFdl `N` Fpi` dGd©¤¥¤¨§¦¨¤¥£¦¦
itpM lr mkz` `V`e' miIqncM ,Fl§¦§©¥¨¤¨¤§¤©©§¥
,dfA mdl d`xd dAg dnE ,'mixWp§¨¦©¦¨¤§¨¨¤¨¤
`N` dUrX dn mdl dUr `l `ldC©£ŸŸ¨¨¨¤©¤¨¨¤¨
okl ,ozAg xEarA `le E`hgW xEarA©£¤¨§§Ÿ©£¦¨¨¨¥

:m"`xd .'eke WxiRåiR lr s` ¥¥¨§¥©©¦
l`xUi ipa ErqIe' wEqRA `A zWxtaC¦§¨¨©Ÿ©¨©¦§§¥¦§¨¥
d`n i"Wx WxiR 'dzFMq qqnrxn¥©§§¥ª¨¥¥©¦¥¨
,drW itl mW E`aE did lin mixUre§¤§¦¦¨¨¨¨§¦¨¨

itpM lr mkz` `V`e xn`PW `Ed¤¤¡©¨¤¨¤§¤©©§¥
EvAwp mNEMW WxiR o`ke ,mixWp§¨¦§¨¥¥¤¨¦§§

:`zi` `de `dC 'ek qqnrxlæm"`xd §©§§¥§¨§¨¦¨¨§¥
`Ede ,'eke xWpM xg` xaC qxFB¥¨¨©¥§¤¤§
oFW`xd ,miWExiR ipW `zlikOA©§¦§¨§¥¥¦¨¦
xWpM ipXde ,zENTd lr WExiR¥©©©§©¥¦§¤¤

:mW oiIr ,dAgd lr 'eke `UFPdd dxez ©¥©©¦¨©¥¨
(d)çazMW ,'m`' zNn i"Wx siqFd¦©¦¦©¦¤¨©

`idW dNn lMW ipRn ,'dYr m`'¦©¨¦§¥¤¨¦¨¤¦
,`xTA aEzMW 'm`' zNn FnM zi`pY§¨¦§¦©¦¤¨©§¨
m`' i"Wx hwp okl ,onGd lr dxFn¨©©§©¨¥¨©©¦¦
,qxFqn `Ed aEzMd EN`M ,'dYr©¨§¦©¨§¨

ElAwY `Edd onGA dYr m` FWExitE¥¦©¨©§©©§©§
EN`e ,cizrl mkl axri dxFYd lFr©¨¤¡©¨¤¤¨¦§¦
'm`' zNn didi `xTd zErnWn itl§¦©§¨©§¨¦§¤¦©¦
zlAw lr i`w zi`pY dNn `idW¤¦¦¨§¨¦¨¥©©¨©
`le ,ElAwY m` FWExiR didie ,zFvOd©¦§§¦§¤¥¦§©§§Ÿ
`AdlE o`Mn mdl axrIW EPOn oaEi©¦¤¤¤¡©¨¤¦¨§©¨
.m"`x .cizrd onf lr dxFOd©¤©§©¤¨¦§¥

èiYxMW zixAd FzF` `l ,WExiR¥Ÿ©§¦¤¨©¦
,dlin zixaE zAW zixA EpiidC ,xaM§¨§©§§¦©¨§¦¦¨
dxFYd zixA lr dxFn aEzMd hWR iM¦§©©¨¤©§¦©¨
dpEMd xTir dGW DA zFEvl cizrW¤¨¦§©¨¤¤¦©©©¨¨

:dGd mFwOAe dxez ©¨©¤



exziעו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i iying meil inei xeriy

(àé)ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå|ìMä íBiaéL §¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´©§¦¦À
:éðéñ øä-ìò íòä-ìë éðéòì ýBýé ãøé¥¥¯§¨²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

i"yx£ÌÈÎ eÈ‰Â∑ מבּדליםî.(מכילתא)מאּׁשה.ÌBiÏ ¿»¿…ƒְִִֵָָֻ«
ÈLÈÏM‰∑(מכילתא) ּבנה ּובחמיׁשי ּבחדׁש, ׁשׁשי ׁשהּוא «¿ƒƒֲִִִִֶֶַַָָֹ

מּצבה, ּוׁשּתיםֿעׂשרה ההר ּתחת הּמזּבח את ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמׁשה

ואין  הּמׁשּפטים", "ואּלה ּבפרׁשת האמּור הענין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּכל
ּבּתֹורה  ּומאחר ‰ÌÚ.מקּדם ÏÎ ÈÈÚÏ∑ ׁשּלא מלּמד ְְַָָָֻֻ¿≈≈»»»ְֵֶַֹ

סּומא, ּבהם .(מכילתא)ּכּלםðׁשּנתרּפאּוהיה ְְִֶֶַָָָָָֻ

(áé)íëì eøîMä øîàì áéáñ íòä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²
:úîeé úBî øäa òâpä-ìk eäö÷a òâðe øäa úBìò£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨«

i"yx£zÏa‚‰Â∑יקרבּו ׁשּלא לסימן ּתחּומין להם קבע ¿ƒ¿«¿»ְְְְְִִִֶֶַָָֹ
והלאה  הּגבּול להם:∑Ó‡Ï¯.מן אֹומר הּגבּול ְְִַָָָ≈…ְֵֶַָ

ּתזהירם  ואּתה והלאה, מּכאן מעלֹות על ñהּׁשמרּו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ
ּכ.e‰ˆ˜a Ú‚e∑אפּלּוòּבקצהּו. ָ¿…«¿»≈ְֲִֵָ

(âé)äøié äøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì«Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½
änä ìáiä CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa-íà¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ©Ÿ¥½¥−¨

:øäá eìòé©«£¬¨¨«
i"yx£‰¯iÈ ‰¯È∑(מא נדחין (סנהדרין ׁשהם לּנסקלים מּכאן »…ƒ»∆ְְִִִִִֵֶַָָ

ּגבּה ׁשהיה הּסקילה מּבית .קֹומֹות ôׁשּתי למּטה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
‰¯iÈ∑ּכמֹו לארץ, למּטה טו)יׁשל בּים"(לעיל ."ירה ƒ»∆ְְְֶַַַָָָָָָֻ

Ï·i‰ CLÓa∑ סימן הּוא ,אר קֹול הּיֹובל ּכׁשּימׁש ƒ¿…«…≈ְְִִֵֶַַָֹֹ

הּקֹול  והפסקת ׁשכינה הם ,öסּלּוק ׁשּנסּתּלק, וכיון ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
לעלֹות  ׁשּכן ∑‰Ï·i.רּׁשאין איל, ׁשל ׁשֹופר הּוא ֲִַַָ«…≈ִֵֶֶַָ

אילֹו ׁשל וׁשֹופר 'יֹובלא', לדכרא קֹורין ÷ׁשל ּבערּביא ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָ
היה  .יצחק ְִָָָ

(ãé)íòä-úà Lc÷éå íòä-ìà øää-ïî äLî ãøiå©¥¯¤¤²¦¨−̈¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈
:íúìîN eñaëéå©§©§−¦§Ÿ¨«

i"yx£ÌÚ‰ŒÏ‡ ¯‰‰ŒÔÓ∑"העם אל ההר "מן אּלא לעסקיו, ּפֹונה מׁשה היה ׁשּלא .מלּמד ƒ»»∆»»ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

ÓBÈa‡יא  È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈÏ ÔÈÈÓÊ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»»¬≈¿»
‡¯eË ÏÚ ‡nÚ ÏÎ ÈÈÚÏ ÈÈ ÈÏb˙È ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»ƒ¿¿ƒ¿»¿≈≈»«»«»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯יב  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡nÚ ˙È ÌÁ˙˙e¿«≈»«»¿¿¿≈«
·¯˜ÓÏe ‡¯eËa ˜qÓlÓ ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿«
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡¯eËa ·¯˜Èc Ïk dÙBÒa¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

Ì‚¯˙Èיג  ‡Ó‚¯˙‡ È¯‡ ‡„È da ·¯˜˙ ‡Ï»ƒ¿«≈¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈
‡L‡ Ì‡ ‡¯ÈÚa Ì‡ È„zLÈ ‰‡„zL‡ B‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¡»»
˜qÓÏ ÔL¯Ó Ôep‡ ‡¯ÙBL ¯‚ÈÓa Ìi˜˙È ‡Ï»ƒ¿«»¿≈«»»ƒ¿»»¿ƒ«

:‡¯eËa¿»

È˙יד  ÔÈnÊÂ ‡nÚ ˙ÂÏ ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Áe¿«…∆ƒ»¿»«»¿«ƒ»
:ÔB‰ÈLe·Ï e¯eÁÂ ‡nÚ«»¿«»¿≈

minkg izty

(`i)î'mipFkp' deW dxifB opitliC§¨§¦©§¥¨¨¨§¦
,'mipFkp Eide' `kd aizM ,'mipFkp'§¦§¦¨¨§¨§¦
EWbY l` ...mipFkp Eid' oNdl aizkE§¦§©¨¡§¦©¦§

:'dX` l`ðdn lr daEWY did dfe ¤¦¨§¤¨¨§¨©©
z` zF`xl EppFvx Exn`X¤¨§§¥¦§¤

:EpMlnai dxez ©§¥
(ai)ñxnFl okYi `NW WxiR m"`xd̈§¥¥¥¤Ÿ¦¨¥©

mdl xn`YW 'mrd z` YlAbde'§¦§©§¨¤¨¨¤Ÿ©¨¤
cEgl zinFwn dlAbdd iM ,'ExnXd'¦¨§¦©©§¨¨§¦§
xAEgn 'xn`l' okl ,cEgl dxdf`de§¨©§¨¨§¨¥¥Ÿ§¨
`NW ipRnE ,dWn mr `l lEaBd mr¦©§Ÿ¦¤¦§¥¤Ÿ
siqFd Kkl xidfd oM m` `N` Wpr̈©¤¨¦¥¦§¦§¨¦
mBW ,'KM lr mxidfY dY`e' i"Wx©¦§©¨©§¦¥©¨¤©
iR lr s`e .'ExnXd' mdl xn` dWn¤¨©¨¤¦¨§§©©¦
lMn ,dWn mr wEaC 'xn`l' oi`W¤¥¥Ÿ¨¦¤¦¨
lr dxFn aEzMd WpFrdW oeiM mFwn̈¥¨¤¨¤©¨¤©

zNOW gxkdA oM m` ,dWn zxdf ©̀§¨©¤¦¥§¤§¥©¤¦©
:dWn lr mbe lEaBd lr aEWY 'xn`l'¥Ÿ¨©©§§©©¤

ò,il dOl 'xdA zFlr' ok `l m`C§¦Ÿ¥£¨¨¨¨¦
rBi `l m` zFlrl xWt` i` `dC§¨¦¤§¨©£¦Ÿ¦©

.EdvwA(l"Wxdn),cg` mkgn iYrnW §¨¥©©§©¨©§¦¥¨¨¤¨
xdA zFlr' WxtY `NW i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¤Ÿ§¨¥£¨¨
dlrnl rBze dlrY `NW 'EdvwA rbpE§Ÿ©§¨¥¤Ÿ©£¤§¦©§©§¨
i` .'EdvwA ENit`' WxiR Kkl ,EdvwA§¨¥§¨¥¥£¦§¨¥¦
aizkC i"Wxl dWwC il d`xp iOp©¦¦§¤¦§¨¤§©¦¦§¦
,dlrY `l rnWn ,'zFlr mkl ExnXd'¦¨§¨¤£©§©Ÿ©£¤
df lr FA rBile wFgxn cFnrl la £̀¨©£¥¨§¦©©¤
'EdvwA rbpE' WxiR okl ,xidfd `lŸ¦§¦¨¥¥¥§Ÿ©§¨¥
,EdvwA rBile wFgxn cFnrl ENit £̀¦©£¥¨§¦©§¨¥

:FpFWl o`M crbi dxez ©¨§
(bi)ô:minrR ipW 'dxIi dxi' aizkCn¦¦§¦¨Ÿ¦¨¤§¥§¨¦
öm` dtA m` ,mipBpnd KxC oMW¤¥¤¤©§©§¦¦§¤¦

zrA EkiWnie lFTd Ekix`IW ,ilkA¦§¦¤©£¦©§©§¦§¥
d`xFd `id lFTd zwqtde .dwqtdd©©§¨¨§©§¨©©¦¨¨
`N` d`A `l ixdW ,dpikW wENiq lr©¦§¦¨¤£¥Ÿ¨¨¤¨
zpizpE ,xtFW lFwaE miwxaE zFlFwA§§¨¦§¨§¦©
wENiq xg` did zFlrl zEWxd̈§©£¨¨©©¦

:m"`xd .dpikXd÷(l"Wxdn)aizkCn ©§¦¨¨§¥©©§©¦¦§¦
,cgEind xtFW rnWn 'laFId KWnA'¦§Ÿ©¥©§©¨©§¨
aizkC wgvi lW Fli` lW xtFW Epiide§©§¨¤¥¤¦§¨¦§¦
.'lFcB xtFWA rwYi `Edd mFIA' DiA¥©©¦¨©§¨¨
lW Fli` `de o"Anxd dWwdX dnE©¤¦§¨¨©§©§¨¥¤
mipxTde FzF` Eaixwd dlFr wgvi¦§¨¨¦§¦§©©§©¦
WiC m"`xd uxiY ,EtxUp mitlHde§©§¨©¦¦§§¥¥¨§¥§¥
dxhwd ipA e`lC EWxiR miIgnC xnFl©§¥©¦¥§§©§¥©§¨¨
xg`l i`e ,dlirn FA WIW s` Edpip¦§©¤¥§¦¨§¦§©©
mEXn DiA zil onC zwixf§¦©¨¨¥¥¦

:dlirnci dxez §¦¨
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(åè)ì íéðëð eéä íòä-ìà øîàiåìLíéîé úL ©Ÿ̧¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®
:äMà-ìà eLbz-ìà©¦§−¤¦¨«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏLÏ ÌÈÎ eÈ‰∑ ימים ׁשלׁשת ,øלסֹוף ¡¿…ƒƒ¿…∆»ƒְְִֶָֹ
מּדעּתֹו, אחד יֹום מׁשה ׁשהֹוסיף רביעי, יֹום ְְִִִִֶֶֶַָֹהּוא

יֹוסי, רּבי פז)ּכדברי 'ּבׁשּׁשה .(שבת האֹומר: ּולדברי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָ
ּכלּום. מׁשה הֹוסיף לא הּדּברֹות', עׂשרת נּתנּו ְְְֲִִִֶֶֶֶַַֹֹֹּבחדׁש

הּׁשליׁשי' 'לּיֹום ּכמֹו ימים', ‡eLbzŒÏ.ול'ׁשלׁשת ְְְְִִִִֶַַָֹ«ƒ¿
‰M‡ŒÏ‡∑ הּנׁשים ׁשּיהיּו ּכדי הּללּו, ימים ׁשלׁשת ּכל ∆ƒ»ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

לקּבל טהֹורֹות ותהיינה הּׁשליׁשי לּיֹום ּתֹורה,טֹובלֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ
האּׁשה  ּתפלט ׁשּמא ימים, ׁשלׁשה ּתֹו יׁשּמׁשּו ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹׁשאם

זרע  אבל ùׁשכבת ותטמא, ותחזר טבילתּה, לאחר ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹ
ראּוי  ואינֹו מסריח הּזרע ּכבר ימים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּׁשּׁשהתה

הּפֹולטת  את מּלטּמא וטהֹור .להזריע, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

(æè)úì÷ éäéå ø÷aä úéäa éLéìMä íBiá éäéå©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ
ãàî ÷æç øôL ì÷å øää-ìò ãák ïðòå íé÷øáe§¨¦¹§¨¨³¨¥Æ©¨½̈§¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ

:äðçna øLà íòä-ìk ãøçiå©¤«¡©¬¨¨−̈£¤¬©©«£¤«
i"yx£¯˜a‰ ˙È‰a∑ מה ידם, על ׁשהקּדים מלּמד ƒ¿…«…∆ְְִִֵֶַַַָָ

ממּתין  הרב ׁשּיהא ּכן, לעׂשֹות ּבׂשרֿודם ּדר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּׁשאין
מצינּו: וכן ג)לּתלמיד, אלֿהּבקעה (ביחזקאל צא "קּום ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּכבֹודֿה' והּנהֿׁשם אלֿהּבקעה ואצא ואקּום ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָוגֹו'
.עֹומד" ֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 22 cenr ,bl jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

?dn mWl - miwxaE zFlFw§¨¦§¥©

גֹו' ּוברקים קֹולֹות "ויהי מּתן־ּתֹורה ׁשּבעת מסּפר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבפרׁשתנּו
מאֹוד" חזק ׁשֹופר טז)וקֹול ּומטרת (יט, ּכונת ּפׁשּוטֹו, ּולפי . ְְְְְִַַַַָָָָ

ּבבני  ּבעֹולם, וחרדה יראה לפעל היתה ּוברקים ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָֹהּקֹולֹות
ְִֵָיׂשראל.

מן  ּכי ראיתם "אּתם עצמֹו, ה' ּכבֹוד ּגיּלּוי ּדלכאֹורה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָותמּוּה,
עּמכם" ּדּברּתי יט)הּׁשמים יראה (כ, ּבהם לפעל ּכדי ּבֹו ּדי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּוברקים? הּקֹולֹות היּו מה לׁשם ואם־ּכן זֹו, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָוחרדה
הּידּוע על־ּפי זה לבאר רבה ויׁש שמות טו. וארא תנחומא (ראה ְְִֵֵֶַַַָָ

ג) יב, לפי פרשה ּגיּלּוי רק היתה לא סיני הר על ה' ְְְִִִִֶַַַַַָָֹׁשּירידת
מּתן־ּתֹורה  ׁשּלפני לגמרי. חדׁש מּצב התחלת אּלא ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשעה,
לא  ותחּתֹונים לתחּתֹונים, ירדּו לא ּד"עליֹונים ּגזרה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹהיתה

מּלׁש - 'ּגזרה' ׁשהיתה והינּו, לעליֹונים", -יעלּו וחת ּגזר ֹון ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
אצל  הרּגׁש ולא ּבעליֹונים, ּומקֹורֹו ׁשּלמּטה הּנברא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבין
המחּיה  יתּבר והּוא מהּקּב"ה, ׁשּמקֹורם ׁשּלמּטה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנבראים

הּכל. את ְֶֶַַֹּומהּוה

ואחד  אחד לכל הּכח ונּתן זֹו, ּגזרה ּבטלה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּובמּתן־ּתֹורה
ׁשּלמעלה, ּומקֹורֹו ׁשרׁשֹו את ׁשּלמּטה נברא ּבכל ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ'לראֹות'
"לא  הּנבראים ּכל ׁשל מציאּותם וכל וחּיּות ׁשּקּיּום ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹּולהבין

הּמצאֹו" מאמּתת אּלא יסודי נמצאּו הלכות ריש רמב"ם (ראה ְְְֲִִִֵֶַָָ
.התורה)

ּכׁשּמּׂשיג  . . "ּוכמֹו חּדּוׁש, מּדבר ּבא הרעׁש ׁשענין ידּוע ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוהּנה,
ּבחינת  יתהּוה לעינים, ׁשּנראה ּכמֹו ׁשאינֹו חדׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּׂשגה

'ּגעוואלד'" ּבּלב קצח)רעׁש ע' תרס"א המאמרים .(ספר ְֵֶַַַַ
ׁשּלא  ׁשּבמּתן־ּתֹורה, ּוברקים והּקֹולֹות הרעׁש ענין ּתכן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוזהּו
רעׁש הּוא אּלא הּגׁשמית, לאזן הּנׁשמע רעׁש רק זה ְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהיה
מה  ּכפי ּכּולּה הּבריאה ׁשאין ראּו ּדכאׁשר הרּוחני. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבתכנֹו
ואין  עצמֹו ּבפני ויׁש ּדבר ׁשהיא ּבׂשר, לעיני ונגלה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּׁשּנראה
ּכּולּה ׁשהּבריאה לּכל נתּגּלה אּלא להּקּב"ה, קׁשר ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלּה
מ'חּדּוׁש' הּנה ּבעצמֹו, מהּקּב"ה רגע ּכל ּומתקּימת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמתחּדׁשת

ּגדֹול. רעׁש נתעֹורר ּכזה, ְִֵֶַַָָָעצּום

(æé)-ïî íéäìûä úàø÷ì íòä-úà äLî àöBiå©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬¨«¡Ÿ¦−¦
:øää úézçúa eávéúiå äðçnä©©«£¤®©¦§©§−§©§¦¬¨¨«

Ï‡טו  ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙Ï ÔÈÈÓÊ BÂ‰ ‡nÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«»¡¿ƒƒƒ¿»»ƒ»
:‡˙z‡ „ˆÏ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«ƒ¿»

Â‰Â‰טז  ‡¯Ùˆ ÈÂ‰Óa ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈«¿»«¬»
Ï˜Â ‡¯eË ÏÚ ÛÈw˙ ‡ÚÂ ÔÈ˜¯·e ÔÈÏ»̃ƒ«¿ƒ«¬»»«ƒ«»¿«
Èc ‡nÚ Ïk ÚÊÂ ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡¯ÙBL»»«ƒ«¬»¿»»«»ƒ

:‡˙È¯LÓ·¿«¿ƒ»

„ÈÈיז  ‡¯ÓÈÓ ˙eÓc˜Ï ‡nÚ ˙È ‰LÓ ˜Èt‡Â¿«≈…∆»«»¿«»≈¿»«¿»
:‡¯eË ÈÏBtLa e„zÚ˙‡Â ‡˙È¯LÓ ÔÓƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ≈»

minkg izty

(eh)øFnM iWilXd mFIl aizM `lCn¦§¨§¦©©§¦¦§
`N` `Ed KExA WFcTd Fl dESW¤¦¨©¨¨¤¨

mini zWlWlzWlW sFql rnWn ¦§¤¨¦©§©§§¤

:miniù`pW i`n xn`Y m`e ¨¦§¦Ÿ©©§¨
xzFi ixw z`nEh lr dxFYd dciRwdC§¦§¦¨©¨©§©¤¦¥
xaM ,zFCp ilrFaE rxFvnE afAn¦§¨§¨£¥¦§¨

oiIr ,`"k zFkxaA zFtqFYd EvxiY¥§©¨¦§¨©¥
:mWfh dxez ¨
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(àé)ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå|ìMä íBiaéL §¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´©§¦¦À
:éðéñ øä-ìò íòä-ìë éðéòì ýBýé ãøé¥¥¯§¨²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

i"yx£ÌÈÎ eÈ‰Â∑ מבּדליםî.(מכילתא)מאּׁשה.ÌBiÏ ¿»¿…ƒְִִֵָָֻ«
ÈLÈÏM‰∑(מכילתא) ּבנה ּובחמיׁשי ּבחדׁש, ׁשׁשי ׁשהּוא «¿ƒƒֲִִִִֶֶַַָָֹ

מּצבה, ּוׁשּתיםֿעׂשרה ההר ּתחת הּמזּבח את ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמׁשה

ואין  הּמׁשּפטים", "ואּלה ּבפרׁשת האמּור הענין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּכל
ּבּתֹורה  ּומאחר ‰ÌÚ.מקּדם ÏÎ ÈÈÚÏ∑ ׁשּלא מלּמד ְְַָָָֻֻ¿≈≈»»»ְֵֶַֹ

סּומא, ּבהם .(מכילתא)ּכּלםðׁשּנתרּפאּוהיה ְְִֶֶַָָָָָֻ

(áé)íëì eøîMä øîàì áéáñ íòä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²
:úîeé úBî øäa òâpä-ìk eäö÷a òâðe øäa úBìò£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨«

i"yx£zÏa‚‰Â∑יקרבּו ׁשּלא לסימן ּתחּומין להם קבע ¿ƒ¿«¿»ְְְְְִִִֶֶַָָֹ
והלאה  הּגבּול להם:∑Ó‡Ï¯.מן אֹומר הּגבּול ְְִַָָָ≈…ְֵֶַָ

ּתזהירם  ואּתה והלאה, מּכאן מעלֹות על ñהּׁשמרּו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ
ּכ.e‰ˆ˜a Ú‚e∑אפּלּוòּבקצהּו. ָ¿…«¿»≈ְֲִֵָ

(âé)äøié äøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì«Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½
änä ìáiä CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa-íà¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ©Ÿ¥½¥−¨

:øäá eìòé©«£¬¨¨«
i"yx£‰¯iÈ ‰¯È∑(מא נדחין (סנהדרין ׁשהם לּנסקלים מּכאן »…ƒ»∆ְְִִִִִֵֶַָָ

ּגבּה ׁשהיה הּסקילה מּבית .קֹומֹות ôׁשּתי למּטה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
‰¯iÈ∑ּכמֹו לארץ, למּטה טו)יׁשל בּים"(לעיל ."ירה ƒ»∆ְְְֶַַַָָָָָָֻ

Ï·i‰ CLÓa∑ סימן הּוא ,אר קֹול הּיֹובל ּכׁשּימׁש ƒ¿…«…≈ְְִִֵֶַַָֹֹ

הּקֹול  והפסקת ׁשכינה הם ,öסּלּוק ׁשּנסּתּלק, וכיון ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
לעלֹות  ׁשּכן ∑‰Ï·i.רּׁשאין איל, ׁשל ׁשֹופר הּוא ֲִַַָ«…≈ִֵֶֶַָ

אילֹו ׁשל וׁשֹופר 'יֹובלא', לדכרא קֹורין ÷ׁשל ּבערּביא ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָ
היה  .יצחק ְִָָָ

(ãé)íòä-úà Lc÷éå íòä-ìà øää-ïî äLî ãøiå©¥¯¤¤²¦¨−̈¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈
:íúìîN eñaëéå©§©§−¦§Ÿ¨«

i"yx£ÌÚ‰ŒÏ‡ ¯‰‰ŒÔÓ∑"העם אל ההר "מן אּלא לעסקיו, ּפֹונה מׁשה היה ׁשּלא .מלּמד ƒ»»∆»»ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ
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exziעח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i iying meil inei xeriy
i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡¯˜Ï∑(מכילתא) ׁשהּׁשכינה מּגיד ƒ¿«»¡…ƒְִִֶַַָ

לקראתם  וזהּו,úיצאה ּכּלה, לקראת הּיֹוצא ּכחתן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ
לג)ׁשּנאמר: 'לסיני (דברים נאמר: ולא ּבא", מּסיני "ה' ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַָֹ

‰‰¯.ּבא' ˙ÈzÁ˙a∑.ההר ּברגלי ּפׁשּוטֹו: לפי ָ¿«¿ƒ»»ְְְְִֵַָָ
עליהם  ונכּפה מּמקֹומֹו ההר ׁשּנתלׁש àּומדרׁשֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

פח)ּכגיגית .(שבת ְִִ
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את  מׁשה "וּיֹוצא סיני הר מעמד ׁשּלפני נאמר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבפרׁשתנּו
האלקים" לקראת יז)העם להם (יט, "יׁשנּו ּבּמדרׁש ואיתא . ְְְְֱִִִִֶַַָָָָָָָֹ

והּלילה  ערבה עצרת ׁשל ׁשׁשינה לפי הּלילה, אֹותֹו ּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל
והיה  כּו', יׁשנים ּומצאן הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ּבא כּו' ְְְְִֵַָָָָָָָָָקצרה
את  מׁשה 'וּיֹוצא ּדכתיב הּוא הדא כּו' ליׂשראל מעֹורר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמׁשה

האלקים' לקראת ב)העם יב, א, פרשה רבה .(שיר־השירים ְֱִִַָָָֹ
הר"ן ּדברי ידּועים הרי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר (סֹוף ולכאֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

לּבם ּפסחים) ּבכל והׁשּתֹוקקּו הּימים, את ספרּו יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
הזה  ׁשּבלילה אפׁשר אי ואם־ּכן הּתֹורה, לקּבלת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָונפׁשם
הלכּו הּתֹורה, לקּבלת ּולהתּכֹונן רּוח ּבקצר להמּתין ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹּבמקֹום

להם? ערבה ׁשּׁשנתם ועד ְְְִֶֶַָָָָָֹליׁשן,
נמצאת  הּנׁשמה ׁשּכאׁשר ידּוע ּדהּנה הּדברים, לבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויׁש
מה־ּׁשאין־ּכן  להּׂשיג. ׁשּיכֹולה ּבהּׂשגֹות מגּבלת היא הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּבּגּוף,
הרי  למעלה, ועֹולה מהּגּוף מסּתּלקת ּכאׁשר הּׁשינה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבעת

להּׂשיגם  לּה ׁשאי־אפׁשר ּכאּלּו הּׂשגֹות להּׂשיג ּביכלּתּה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיׁש
ער הּגּוף ההוא ּכאׁשר בלילה ד"ה במאמר ּבזה ׁשנתּבאר מה (ראה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ועוד) א, סעיף .ה'ת"ש
ההּוא, ּבּלילה ליׁשן הלכּו ּׁשּיׂשראל מה לפרׁש יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹועל־ּפי־זה
הּתֹורה  לקּבלת יֹותר מתאימה הכנה ׁשאין ׁשחׁשבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּפני
לאין  נעלֹות הּׂשגֹות ותּׂשיג למעלה ּתעלה ׁשהּנׁשמה ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמאׁשר

ִׁשעּור.
ּתכלית  ּכי יׂשראל. לגּבי ּכחטא זה נחׁשב מּכל־מקֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָא
ּגׁשמּיים  ּתחּתֹונים ּבדברים ׁשּגם לפעל היא ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָֹמּתן־ּתֹורה
הגם  ּכן ועל הּקדּוׁשה, אֹור ויחּדר יׁשּכן עֹולם־הּזה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֹּובעניני
להם  היה לא נעלֹות, הּׂשגֹות מּׂשיגים היּו הּׁשינה ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבעת
הּגּוף  עם לעבד אּלא הּׂשגֹות, ּולהּׂשיג מהּגּוף ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹלהתנּתק
קדֹוׁשֹות. להּׂשגֹות ּכלי יהיה הּגּוף ׁשּגם ּכדי ּולזּככֹו ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָּולהעלֹותֹו
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ההר: ּבתחּתית יז)וּיתיּצבּו (יט, ְְְְִִַַַָָֽֽ
אּתם  אם להם, ואמר ּכגיגית, ההר את עליהם הּקּב"ה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכפה
קבּורתכם  ּתהיה ׁשם לאו, ואם מּוטב. הּתֹורה, את ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָמקּבלים

א) פח, (שבת

הּתֹוספֹות קׁשית כפה)ידּועה ד"ה הקּדימּו(שם "ּכבר הרי ְְְְְֲִִֵַַָָֻ
הּקּב"ה  ל"ּכפה צריכים היּו ּומּדּוע סיון, ּבה' לנׁשמע" ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָנעׂשה
ּפעם  עֹוד הּתֹורה את לקּבל ּכדי ּכגיגית" ההר את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעליהם
ונׁשמע, נעׂשה אמירת ּגם ּובמילא הּמזּבח, ׁשּבנּית ׁשם ּבגמרא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ(ּכדמׁשמע

ּבסיון) ּבחמיׁשי ?היתה ְְֲִִִַָָָ

הרמּב"ם ׁשּכתב מה על־ּפי ּבזה, לֹומר הּמׁשניֹות ויׁש (ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ספ"ז) הּמצֹות חּלין ּגם הּנה סיני, ּבהר ּתֹורה ׁשּנּתנה ּדלאחרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
הּצּוּוי  מּפני אֹותן מקּימים אנּו אין זה, לפני  ּבהן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנצטּוינּו

סיני. ּבהר הּגבּורה מּפי ּבהן ׁשּנצטּוינּו מּפני אלא אז, ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר
לפני  ּגם ׁשֹונֹות ּבמצֹות יׂשראל ּבני ׁשּנצטּוּו ּדאף ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָונמצא,
והחּיּוב  אז, הּמצֹות אֹותן לקּים החּיּוב הרי סיני, הר ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָמעמד

הם. ׁשֹונים חּיּובים – מּתן־ּתֹורה ׁשּלאחרי הּמצֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָלקּים
"נעׂשה  יׂשראל ּבני ׁשּכׁשאמרּו ּדמּכיון לֹומר, יׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָועל־ּפי־זה
עדין  היה לא ואז סיני, הר מעמד לפני זה היה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹונׁשמע"
הּנה  מּתן־ּתֹורה, לאחרי ׁשהּוא ּכפי הּמצֹות לקּים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהחּיּוב
אמּתית  קּבלה ׁשּתהיה ׁשּי היה לא ּדאז הּמצֹות ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבקּבלת
הּגבּורה, מּפי ּבהם ׁשּנצטּוּו מּתן־ּתֹורה ּדאחרי הּמצֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָעל

אּלּו. צּוּויים חמרת להּׂשיג אפׁשרּות להם היה לא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּכי
מּתן־ּתֹורה  ּבׁשעת ּפעם עֹוד מצֹות ּבקּבלת צר היה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹולכן

ְַֹּבפעל.

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 424 'nr ek jxk y"ewl t"r)

oFvxA F` qp`A dxFYd zlAw©¨©©¨§Ÿ¤§¨

ההר: ּבתחּתית יז)וּיתיּצבּו (יט, ְְְְִִַַַָָֽֽ
להם  ואמר ּכגיגית ההר את עליהם הּקּב"ה ׁשּכפה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמלּמד

קבּורתכם  ּתהא ׁשם לאו ואם מּוטב הּתֹורה מקּבלים אּתם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָאם
לאֹוריתא רּבה מֹודעה מּכאן . א). פח, (שבת ְְִַַָָָָָ

minkg izty
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עט exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i iying meil inei xeriy
מתוס')וקׁשה ּבני־יׂשראל (כנ"ל עליהם קּבלּו לא ׁשלפי־זה , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹ

ׁשהקּדימּו זה עם מתאים זה ואי מאנס, אּלא הּתֹורה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאת
מרצֹון? ׁשּקּבלּוה מּזה ּדמׁשמע לנׁשמע, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָנעׂשה

הּתֹורה  על עצמֹו על יקּבל לא ׁשאדם זה ּדהּנה לבאר, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹויׁש
והּמצֹות  הּתֹורה ׁשרק ּבאמת מּכיר ׁשאינֹו מּפני הּוא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוהּמצֹות
הרע, ּתכלית הּוא והּמצֹות הּתֹורה והפ הּטֹוב, ּתכלית ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהם
עצמֹו על יקּבל ּבוּדאי והּמצֹות הּתֹורה ּבטּוב יּכיר ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָואם

ְְַָלקּימם.
מצרים, מיציאת יֹום חמּׁשים רק עברּו סיני הר ּבמעמד ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָוהּנה
היה  ואי־אפשר וכּו', מׁשחתֹות ּבמּדֹות הארץ, ערות ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיתה

להּכיר  הּקצה אל הּקצה מן יׁשּתּנּו ּכזה קצר זמן ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּבמׁש
ׁשהּכירּו לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו וזה חּיינּו, היא הּתֹורה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשרק
הּכרה  עליהם" "ּכפּו ׁשּמּלמעלה מּפני היה הּתֹורה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבמעלת
ועל־ידי־זה  האמת, הּכרת אֹור עליהם ׁשהׁשּפע ידי על ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻזֹו
מּצד  אבל הּטֹוב, ּתכלית הם והּמצֹות ׁשהּתֹורה מּמׁש ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָהרּגיׁשּו

זֹו. להּכרה הּגיעּו לא עדין חּייהם ּומהל ְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹׂשכלם
זה  ּכי לאֹורייתא" רּבה "מֹודעה מּתן־ּתֹורה לאחרי ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָולכן
אלא  ׂשכלם, מּצד היה לא מּתן־ּתֹורה ּבזמן ּברצֹון ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּקּבלּוה
הּתֹורה  ׁשּקּיּום נׁשאר זה לאחרי אבל מלמעלה, מּתנה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבדר

היא. וקׁשה ּגדֹולה עבֹודה ְְְְֲִִַָָָָוהּמצֹות

(çé)ýBýé åéìò ãøé øLà éðtî Blk ïLò éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§−̈
øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLòk BðLò ìòiå Làä¥®©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈

:ãàî§«Ÿ
i"yx£Blk ÔLÚ∑ נּקּוד ׁשהרי ּדבר, ׁשם זה "עׁשן" אין »«Àֲִֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשמע. ׁשמר, אמר, ּכמֹו: ּפעל, לׁשֹון אּלא ּפּתח, ְְִֶַַַַַַָָָָָֹהּׁשי"ן
'ּתננא' ּתרּגם ולא ּכּלּה', 'ּתנן ּתרּגּומֹו: ,לכá, וכל ְְְְְְִֵֵֵַָָָָָֹֻ

ּדבר  ׁשם ׁשהם מּפני קמץ, נקּודים ׁשּבּמקרא, ."עׁשן" ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ÔL·k‰∑ ּתלמּוד יֹותר? ולא זה ּככבׁשן יכֹול סיד. ׁשל «ƒ¿»ְְְְִִֵֶֶַָָֹ

"ּבֹו לֹומר לֹומר ּתלמּוד ּומה הּׁשמים". לב עד ּבאׁש ער ְִֵֵֵַַַַַַַָָ
לׁשמע, יכֹולה ּׁשהיא מה האזן את לסּבר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"ּכבׁשן"?

ּבֹו: ּכּיֹוצא להם. הּנּכר סימן לּברּיֹות יא)נֹותן (הושע ְִִִֵֵֶַַַָָָ
הּוא, אּלא ּבארי, ּכח נתן מי וכי יׁשאג". ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ"ּכאריה
אֹותֹו ּומדּמין מכּנין אנּו אּלא ּכאריה, מֹוׁשלֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָוהּכתּוב
לׁשמע. ּׁשּיכֹולה מה האזן את לסּבר ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלברּיֹותיו,

ּבֹו: מג)ּכּיֹוצא מי (יחזקאל וכי רּבים". מים ּכקֹול "וקֹולֹו ְְְִִִִֵַַַ
לדּמֹותֹו אֹותֹו מכּנה ואּתה הּוא, והלא לּמים? קֹול ְְְֲִֶַַַַַַַָָֹנתן

האזן  את לסּבר ּכדי .לברּיֹותיו, ְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(151 cenr ,bi jxk ,'zegiy ihewl')

ּכּולֹו עׁשן סיני יח)והר נׂשיא (יט, אדמּו"ר קדּוׁשת ּכבֹוד ְְְְְִִַַַַָָ
חּיּוב  ּכלּפי ׁשּבמּתן־ּתֹורה העׁש"ן מׁשמעּות את מסּביר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּדֹורנּו,

ואחד: אחד ּכל על הּמּטל הּתֹורה ְִֶֶַַַָָָָָֻלּמּוד
מקֹום;עֹולם  ּובכל ּבית ּבכל ּתֹורה ללמד מקֹום, - ְְְִִַָָָָָָֹ

הּתֹורה;ׁשנה  ללּמּוד הּמקּדׁש הּזמן ּבכּמּות להרּבֹות זמן, - ְְְְְְְִַַַַַַַָָָָֻ
ּבחּיּות נפׁש יהיה ׁשהּלּמּוד הּלּמּוד, ּבאיכּות להֹוסיף חּיּות, - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַ

יֹותר. ּבעמק ויּׂשיג ידע ּומּמילא ְְִִֵֵֵֵֶַַָֹיֹותר,

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ּכּלֹו עׁשן סיני יח)והר אין (יט, סיני "ּבהר הקׁשה: האלׁשי ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֻ
מּפני  ּכּלֹו עׁשן יהיה ואי הּוא, מדּבר ּכי ועצים, אילנֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָֻּבֹו

לעיל מפרׁש אבל ב)האׁש". ג, סנה,(שמות היה ההר ׁשעל ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
נאמר וׁשם הּיחידי. הּצמח היה לא ׁשּזה א)ּומסּתּבר (פסוק ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(ׁשּלא הּמדּבר" אחר הּצאן את אחרים,ירעּו"וינהג ּבׂשדֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּוכתיב ג)רש"י). לד, אל(תשא והּבקר מּול ירעּו"הּצאן אל ְְְִִֶַַַָָֹ

ׁשם ׁשמֹות מרׁש"י ּולהעיר ההּוא". ב)ההר אילן (פסוק "ולא : ְְְִִִֵַַָָָָָֹ
ֵַאחר".

(èé)øaãé äLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´§©¥½
:ìB÷á epðòé íéäìûäå§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

i"yx£„‡Ó ˜ÊÁÂ CÏB‰∑ ׁשהּוא זמן ּכל הדיֹוט: מנהג ≈¿»≈¿…ְְְִֶֶַַָ
הֹול" ּכאן: אבל וכֹוהה, מחליׁש קֹולֹו לתקע, ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָֹמארי
מה  אזניהם לסּבר מּתחּלה ?ּכ ולּמה מאד". ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹוחזק

לׁשמע  a„È¯.ּׁשּיכֹולים ‰LÓ∑ מדּבר מׁשה ּכׁשהיה ְְִִֶַֹ…∆¿«≈ְְֵֶֶַָָֹ
מּפי  ׁשמעּו לא ׁשהרי ליׂשראל, הּדּברֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּומׁשמיע

והּקדֹוׁשֿ ,"ל יהיה ו"לא "אנכי" אּלא ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹהּגבּורה,
ּכח  ּבֹו לתת מסּיעֹו מגּביר ּברּוֿהּוא קֹולֹו להיֹות ְְְְִִֵַַַָָֹ

·˜ÏB.ונׁשמע  epÚÈ∑:ּכמֹו הּקֹול, ּדבר על יענּנּו ְְִָ«¬∆¿ְְֲֶַַַַ
יח) א להֹורידֹו(מלכים האׁש ּדבר על ּבאׁש", יענה ."אׁשר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָ

ÈÏb˙‡cיח  Ì„˜ ÔÓ dlk Ôz ÈÈÒ„ ‡¯eËÂ¿»¿ƒ«»≈À≈ƒ√»¿ƒ¿¿ƒ
‡˙k dz ˜ÈÏÒe ‡˙M‡a ÈÈ È‰BÏÚ¬ƒ¿»¿∆»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»»

:‡„ÁÏ ‡¯eË Ïk ÚÊÂ ‡ez‡„¿«»¿»»»«¬»

LÓ‰יט  ‡„ÁÏ Û˜˙Â ÏÊ‡ ‡¯ÙBL Ï˜ ‰Â‰Â«¬»«»»»≈¿»≈«¬»…∆
:Ï˜a dÏ ÈÚ˙Ó ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÏlÓÓ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿¬≈≈¿»

minkg izty
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i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡¯˜Ï∑(מכילתא) ׁשהּׁשכינה מּגיד ƒ¿«»¡…ƒְִִֶַַָ

לקראתם  וזהּו,úיצאה ּכּלה, לקראת הּיֹוצא ּכחתן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ
לג)ׁשּנאמר: 'לסיני (דברים נאמר: ולא ּבא", מּסיני "ה' ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַָֹ

‰‰¯.ּבא' ˙ÈzÁ˙a∑.ההר ּברגלי ּפׁשּוטֹו: לפי ָ¿«¿ƒ»»ְְְְִֵַָָ
עליהם  ונכּפה מּמקֹומֹו ההר ׁשּנתלׁש àּומדרׁשֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

פח)ּכגיגית .(שבת ְִִ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1024 cenr c jxk 'zegiy ihewl' it lr)

?dxFYd zlAwl dpkdM dpiW¥¨©£¨¨§©¨©©¨

את  מׁשה "וּיֹוצא סיני הר מעמד ׁשּלפני נאמר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבפרׁשתנּו
האלקים" לקראת יז)העם להם (יט, "יׁשנּו ּבּמדרׁש ואיתא . ְְְְֱִִִִֶַַָָָָָָָֹ

והּלילה  ערבה עצרת ׁשל ׁשׁשינה לפי הּלילה, אֹותֹו ּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל
והיה  כּו', יׁשנים ּומצאן הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ּבא כּו' ְְְְִֵַָָָָָָָָָקצרה
את  מׁשה 'וּיֹוצא ּדכתיב הּוא הדא כּו' ליׂשראל מעֹורר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמׁשה

האלקים' לקראת ב)העם יב, א, פרשה רבה .(שיר־השירים ְֱִִַָָָֹ
הר"ן ּדברי ידּועים הרי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר (סֹוף ולכאֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

לּבם ּפסחים) ּבכל והׁשּתֹוקקּו הּימים, את ספרּו יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
הזה  ׁשּבלילה אפׁשר אי ואם־ּכן הּתֹורה, לקּבלת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָונפׁשם
הלכּו הּתֹורה, לקּבלת ּולהתּכֹונן רּוח ּבקצר להמּתין ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹּבמקֹום

להם? ערבה ׁשּׁשנתם ועד ְְְִֶֶַָָָָָֹליׁשן,
נמצאת  הּנׁשמה ׁשּכאׁשר ידּוע ּדהּנה הּדברים, לבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויׁש
מה־ּׁשאין־ּכן  להּׂשיג. ׁשּיכֹולה ּבהּׂשגֹות מגּבלת היא הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּבּגּוף,
הרי  למעלה, ועֹולה מהּגּוף מסּתּלקת ּכאׁשר הּׁשינה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבעת

להּׂשיגם  לּה ׁשאי־אפׁשר ּכאּלּו הּׂשגֹות להּׂשיג ּביכלּתּה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיׁש
ער הּגּוף ההוא ּכאׁשר בלילה ד"ה במאמר ּבזה ׁשנתּבאר מה (ראה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ועוד) א, סעיף .ה'ת"ש
ההּוא, ּבּלילה ליׁשן הלכּו ּׁשּיׂשראל מה לפרׁש יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹועל־ּפי־זה
הּתֹורה  לקּבלת יֹותר מתאימה הכנה ׁשאין ׁשחׁשבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּפני
לאין  נעלֹות הּׂשגֹות ותּׂשיג למעלה ּתעלה ׁשהּנׁשמה ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמאׁשר

ִׁשעּור.
ּתכלית  ּכי יׂשראל. לגּבי ּכחטא זה נחׁשב מּכל־מקֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָא
ּגׁשמּיים  ּתחּתֹונים ּבדברים ׁשּגם לפעל היא ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָֹמּתן־ּתֹורה
הגם  ּכן ועל הּקדּוׁשה, אֹור ויחּדר יׁשּכן עֹולם־הּזה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֹּובעניני
להם  היה לא נעלֹות, הּׂשגֹות מּׂשיגים היּו הּׁשינה ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבעת
הּגּוף  עם לעבד אּלא הּׂשגֹות, ּולהּׂשיג מהּגּוף ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹלהתנּתק
קדֹוׁשֹות. להּׂשגֹות ּכלי יהיה הּגּוף ׁשּגם ּכדי ּולזּככֹו ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָּולהעלֹותֹו
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dxFYÎoYn ixg`l zFvOd aEIg¦©¦§§©£¥©©¨

ההר: ּבתחּתית יז)וּיתיּצבּו (יט, ְְְְִִַַַָָֽֽ
אּתם  אם להם, ואמר ּכגיגית, ההר את עליהם הּקּב"ה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכפה
קבּורתכם  ּתהיה ׁשם לאו, ואם מּוטב. הּתֹורה, את ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָמקּבלים

א) פח, (שבת

הּתֹוספֹות קׁשית כפה)ידּועה ד"ה הקּדימּו(שם "ּכבר הרי ְְְְְֲִִֵַַָָֻ
הּקּב"ה  ל"ּכפה צריכים היּו ּומּדּוע סיון, ּבה' לנׁשמע" ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָנעׂשה
ּפעם  עֹוד הּתֹורה את לקּבל ּכדי ּכגיגית" ההר את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעליהם
ונׁשמע, נעׂשה אמירת ּגם ּובמילא הּמזּבח, ׁשּבנּית ׁשם ּבגמרא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ(ּכדמׁשמע

ּבסיון) ּבחמיׁשי ?היתה ְְֲִִִַָָָ

הרמּב"ם ׁשּכתב מה על־ּפי ּבזה, לֹומר הּמׁשניֹות ויׁש (ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ספ"ז) הּמצֹות חּלין ּגם הּנה סיני, ּבהר ּתֹורה ׁשּנּתנה ּדלאחרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
הּצּוּוי  מּפני אֹותן מקּימים אנּו אין זה, לפני  ּבהן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנצטּוינּו

סיני. ּבהר הּגבּורה מּפי ּבהן ׁשּנצטּוינּו מּפני אלא אז, ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר
לפני  ּגם ׁשֹונֹות ּבמצֹות יׂשראל ּבני ׁשּנצטּוּו ּדאף ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָונמצא,
והחּיּוב  אז, הּמצֹות אֹותן לקּים החּיּוב הרי סיני, הר ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָמעמד

הם. ׁשֹונים חּיּובים – מּתן־ּתֹורה ׁשּלאחרי הּמצֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָלקּים
"נעׂשה  יׂשראל ּבני ׁשּכׁשאמרּו ּדמּכיון לֹומר, יׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָועל־ּפי־זה
עדין  היה לא ואז סיני, הר מעמד לפני זה היה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹונׁשמע"
הּנה  מּתן־ּתֹורה, לאחרי ׁשהּוא ּכפי הּמצֹות לקּים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהחּיּוב
אמּתית  קּבלה ׁשּתהיה ׁשּי היה לא ּדאז הּמצֹות ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבקּבלת
הּגבּורה, מּפי ּבהם ׁשּנצטּוּו מּתן־ּתֹורה ּדאחרי הּמצֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָעל

אּלּו. צּוּויים חמרת להּׂשיג אפׁשרּות להם היה לא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּכי
מּתן־ּתֹורה  ּבׁשעת ּפעם עֹוד מצֹות ּבקּבלת צר היה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹולכן

ְַֹּבפעל.
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oFvxA F` qp`A dxFYd zlAw©¨©©¨§Ÿ¤§¨

ההר: ּבתחּתית יז)וּיתיּצבּו (יט, ְְְְִִַַַָָֽֽ
להם  ואמר ּכגיגית ההר את עליהם הּקּב"ה ׁשּכפה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמלּמד

קבּורתכם  ּתהא ׁשם לאו ואם מּוטב הּתֹורה מקּבלים אּתם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָאם
לאֹוריתא רּבה מֹודעה מּכאן . א). פח, (שבת ְְִַַָָָָָ

minkg izty
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ß hay h"i iyiy mei ß

(ë)àø÷iå øää Làø-ìà éðéñ øä-ìò ýBýé ãøiå©¥¯¤§¨²©©¬¦©−¤´Ÿ¨¨®©¦§¨̧
:äLî ìòiå øää Làø-ìà äLîì ýBýé§¨¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«

i"yx£ÈÈÒ ¯‰ŒÏÚ '‰ „¯iÂ∑?מּמׁש עליו ירד יכֹול «≈∆««ƒ«ַַָָָָָ
לֹומר: כ)ּתלמּוד עּמכם".(לקמן ּדּברּתי הּׁשמים מן "ּכי ְְִִִִִִֶַַַַַָָ

ותחּתֹונים (מכילתא) העליֹונים ׁשמים ׁשהרּכין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָמלּמד

ּכּסא  וירד הּמּטה, על ּכמּצע ההר ּגּבי על ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוהּציען
עליהם  .הּכבֹוד ֲֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(228 'nr fh jxk zegiy ihewl)

עליהם הּכבֹוד ּכּסא כ)וירד יט, נאמר (רש"י ּבכֹורֹות ּבמּכת ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָ
יב) יב, ידי (בא על  ולא ּבעצמי (אני מצרים" ּבארץ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹ"ועברּתי

ּברקים, קֹולֹות, ׁשם ׁשהיּו מצינּו לא זאת ּובכל רש"י), ְְִִִֶַָָָָָָֹֹׁשליח,
מּכת  ּבין ההבּדל את לבאר ּובכדי ועׁשן. ׁשֹופר קֹול ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָענן,

וּירד מדּיק מּתן־ּתֹורה לבין הּכבֹוד:ּבכֹורֹות על ּכּסא ירד ה' ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָ
הדר ּבכל סיני ּובקביעּות,ּבהתיּׁשבּותמלכּותֹו,ּכבֹודהר ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָ

לעיל.ּכזֹווירידה הּמזּכרים הּפרטים לכל ּגֹורמת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ

(àë)eñøäé-ït íòa ãòä ãø äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¥−¨¥´¨¨®¤¤«¤§³
:áø epnî ìôðå úBàøì ýBýé-ìà¤§¨Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«

i"yx£ÌÚa „Ú‰∑ ּבהם ּבהר âהתרה לעלֹות .ׁשּלא »≈»»ְֲֵֶֶַַָָָֹ
'B‚Â eÒ¯‰È Ôt∑ מּצבם את יהרסּו ידי ãׁשּלא על ∆∆∆¿¿ְְֵֶֶֶֶַַָָֹ

ההר  לצד ויקרבּו לראֹות, ה' אל ÏÙÂ.ׁשּתאותם ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָ¿»«
·¯ epnÓ∑(מכילתא) מהם ּׁשּיּפל מה הּוא äּכל ואפּלּו , ƒ∆»ֲִִֵֶֶַַָֹ

"רב"יחידי, לפני eÒ¯‰È.חׁשּוב Ôt∑ הריסה ּכל ְְִִַָָָ∆∆∆¿ֲִָָ
אנׁשים, מּמּצב הּנפרדין אף הּבנין. אסיפת ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמפרדת

הּמּצב  את .הֹורסים ְִֶַַָ

(áë)-ït eLc÷úé ýBýé-ìà íéLbpä íéðäkä íâå§©¯©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§−̈¦§©¨®¤
:ýBýé íäa õøôé¦§¬Ÿ¨¤−§¨«

i"yx£ÌÈ‰k‰ Ì‚Â∑ ּבהם ׁשהעבֹודה הּבכֹורֹות אף ¿««…¬ƒְֲֶֶַַָָָ
קטו) ‰'.(זבחים Ï‡ ÌÈLbp‰∑ אף קרּבנֹות, להקריב «ƒ»ƒ∆ְְְִַַָָ

לעלֹות  חׁשיבּותם על יסמכּו אל יהיּו∑eLc˜˙È.הם ְְֲֲִִֵַַַָƒ¿«»ְִ

עמדן  על להתיּצב ּפרצה,∑ı¯ÙÈŒÔt.מזּמנים לׁשֹון ְְְְִִֵַַָָָֻ∆ƒ¿…ְְִָ
ּפרצה  ּבהם ויעׂשה ּבהם .יהרג ְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹ

(âë)úìòì íòä ìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈©«£−Ÿ
ìaâä øîàì eða äúãòä äzà-ék éðéñ øä-ìà¤©´¦¨®¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ¥½Ÿ©§¥¬

:BzLc÷å øää-úà¤¨−̈§¦©§«
i"yx£ÌÚ‰ ÏÎeÈŒ‡Ï∑יּוכלּו ולא ימים, ׁשלׁשת הּיֹום הם ועֹומדין מּותרין ׁשהרי ּבהם, להעיד צרי איני …«»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

רׁשּות  להם ׁשאין .לעלֹות, ְֲֵֶֶַָ

eË¯‡כ  LÈ¯Ï ÈÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«»¿ƒ«¿≈»
:‰LÓ ˜ÈÏÒe ‡¯eË LÈ¯Ï ‰LÓÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿…∆¿≈»¿ƒ…∆

nÚa‡כא  „È‰Ò‡ ˙eÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«»
ÔB‰pÓ ÏtÈÂ ÈÊÁÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe¯bÙÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿√»¿»¿∆¡≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÈbÒ«ƒ

ÈÈכב  Ì„˜ ‡LnLÏ ÔÈ·È¯˜c ‡i‰k Û‡Â¿«»¬«»ƒ¿ƒƒ¿«»»√»¿»
:ÈÈ ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÔeLc˜˙Èƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»

qÓÏ˜כג  ‡nÚ ÏBkÈ ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»ƒ«»¿ƒ«
‡a z„‰Ò‡ z‡ È¯‡ ÈÈÒ„ ‡¯eËÏ¯ÓÈÓÏ ¿»¿ƒ»¬≈«¿«¿≈¿»»»¿≈«
:dLc˜Â ‡¯eË ˙È ÌÈÁz«ƒ»»¿«¿≈

minkg izty

(`k)â'Wi`d EpA cird crd' FnM§¨¥¥¦¨¨¦
ipRn zEcr oFWlA d`xzd z`xwpe§¦§¥©§¨¨¦§¥¦§¥

:micrA d`xzd mzQWã`NW ipRn ¤§¨©§¨¨§¥¦¦§¥¤Ÿ

xaC zcxtd lr wx dqixd oFWl lFRi¦§£¦¨©©©§¨©¨¨
zcxtd F` oipA zcxtd FnM ,xaCn¦¨¨§©§¨©¦§¨©§¨©

:aSOd iWp`n Wi`äded ok `l m`C ¦¥©§¥©©¨§¦Ÿ¥£¨

'dn lM' WxiR okl ,'Eltpe' xninl Dil¥§¥©§¨§¨¥¥¥¨©
:'ekeak dxez



פי exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy

(ãë)ïøäàå äzà úéìòå ãø-Cì ýBýé åéìà øîàiå©Ÿ̧¤¥¨³§¨Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ
ýBýé-ìà úìòì eñøäé-ìà íòäå íéðäkäå Cnò¦¨®§©«Ÿ£¦´§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§−̈

:ía-õøôé-ït¤¦§¨¨«
i"yx£„¯ŒCÏ∑(מכילתא) את ׁשּמזרזין ׁשנית, ּבהם והעד ∆≈ְְְִִֵֵֶֶֶָָָ

ּבׁשעת  אֹותֹו ּומזרזין וחֹוזרין מעׂשה, קדם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹהאדם
ÌÈ‰k‰Â.מעׂשה  CnÚ Ô¯‰‡Â ‰z‡ ˙ÈÏÚÂ∑ יכֹול ֲֶַ¿»ƒ»«»¿«¬…ƒ»¿«…¬ƒָ

הם  אמר עּמå?אף אּתה". "ועלית לֹומר: ּתלמּוד ְְְֱִִֵַַַַָָָֹ
לעצ  מחּצה - אּתה מחּצה מעּתה: - ואהרן ,מ ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹ

יֹותר  נּגׁש מׁשה לעצמם. מחּצה - והּכהנים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹלעצמֹו,

אל  עּקר ּכל והעם הּכהנים, מן יֹותר ואהרן ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹמאהרן,
ה' אל לעלֹות מּצבם את ∑ÌaŒı¯ÙÈŒÔt.יהרסּו ְֲֶֶֶֶַַָָ∆ƒ¿»»

מּגזרתֹו, זז אינֹו קמץ, חטף נקּוד ׁשהּוא ְֲִִִֵֶַַַָָָָָאףֿעלּֿפי
ּבאה  ּכׁשהיא מלאפֹום, ׁשּנקּדתּה ּתבה ּכל ּדר ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻּכ

קמץ  לחטף הּנּקּוד מׁשּתּנה .ּבמּקף, ְְֲִִֶַַַַַָָָ

(äë)ñ :íäìà øîàiå íòä-ìà äLî ãøiå©¥¬¤¤−¤¨¨®©−Ÿ¤£¥¤«
i"yx£Ì‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑זֹו .התראה «…∆¬≈∆ְַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz dxez zgny mei zgiyn

הּמקֹום  ּכאן – לעיל) (ׁשהזּכר הּלּוחֹות ענין לכללּות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבנֹוגע
ּובהקּדים: מסּים. ענין ְְְְְִִִַָָָֻלהעיר

ּבארֹון, - הּוא הּלּוחֹות ׁשל הּקבּוע ׁשּמקֹומם לעיל ְְְֵֶֶַַַַָָָָהּוזּכר
ותכלית  ּגֹו"'. האבנים לּוחֹות ׁשני רק ּבארֹון "אין ׁשּכתּוב ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּכמֹו
ּבית  ּבתֹו ּבארֹון היּו הּלּוחֹות ּכאׁשר - ׁשּבזה ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשלמּות
ואל  הּמנּוחה "אל הּגיעּו יׂשראל ׁשּבני לאחרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּמקּדׁש,
ּבמׁשּכן  ׁשהיה ּכפי ּבארֹון היּו הּלּוחֹות ּכאׁשר ּכי ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָהּנחלה",
וכּו'. עראי ׁשל ּבאפן זה היה כּו'), מׁשה ׁשעׂשה ּבארֹון ְְֲִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹֹ(לא
ּבאפן  ּבארֹון הּלּוחֹות נׁשארּו הּמקּדׁש ּבית חרּבן לאחרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻוגם

הרמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו – קביעּות ריׁשׁשל הּבחירה ּבית (הלכֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ד) ׁשּסֹופֹוּפרק וידע הּבית את הּמל ׁשלמה ׁשּבנה ׁש"ּבעת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבמטמֹונּיֹות  למּטה הארֹון ּבֹו לגנֹוז מקֹום ּבֹו ּבנה ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָלחרב,
ׁשּבנה  ּבמקֹום ּוגנזֹו צּוה הּמל ויאׁשּיהּו ועקלקלֹות, ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻעמּקֹות
ּגם  הרי - כּו' ּבגלּות נלקח ׁשהארֹון להדעה וגם כּו'". ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשלמה

כּו'. קביעּות ׁשל ּבאפן הּלּוחֹות ׁשם נמצאים ְְְִִִֶֶַַָָָֹעּתה
אחד  ּדבר ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּברא ׁשּלא הּכלל ידּוע ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹוהּנה,
ועל־ּפי־זה  קדּׁשה. עניני אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּובפרט ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻלבּטלה,
ׁשּלא  ּבאפן הארֹון, חלל ּכל את ממּלאים היּו ׁשהּלּוחֹות ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמּובן
ריק, מקֹום נׁשאר היה אם ּכי ריק, ּומקֹום ּפנּוי מקֹום ְְִִִִֵֵַַָָָָָָנׁשאר

ׁשמּצינּו ועל־דר חס־וׁשלֹום. לבּטלה הּוא זה מקֹום ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהרי
ּדוקא. מּלאים ּכׁשהם מקדׁשים ׁשרת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּכלי

ּבגמרא א)וכמפֹורׁש יד, ּבתרא אמתים (ּבבא מׁשה ׁשעׂשה "ארֹון ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבת  ּבאּמּה קֹומתֹו וחצי ואּמּה רחּבֹו וחצי ואּמּה ארּכֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָוחצי
ועבין  ׁשׁשה ורחּבן ׁשׁשה ארּכן והּלּוחֹות טפחים, ְְְְְְְִִִִַָָָָָָָָָָׁשׁשה
אֹוכלֹות  לּוחֹות ּכּמה ארֹון, ׁשל ארּכֹו ּכנגד מּונחֹות ְְְְֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה,
ּכּמה  לרחּבֹו, ארֹון ּופרנס צא לארּכֹו. ארֹון ּפרנסּת כּו', ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָּבארֹון
אֹומרת, זאת - וכּו"' טפחים ׁשׁשה ּבארֹון אֹוכלֹות ְְְִִֶֶָָָָֹלּוחֹות
היה  ׁשּלא ּבאפן מלא הארֹון היה הּגמרא, חׁשּבֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשעל־ּפי

ּפנּוי. מקֹום ָָּבֹו
רּבּוע  היה מהּלּוחֹות אחד ׁשּכל לֹומר ּבהכרח הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל־ּפי־זה
ׁשקצהּו לֹומר ואי־אפׁשר טפחים, ׁשׁשה על טפחים ׁשׁשה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל
יֹוצא  אז ּכי עּגּול, חצי ּבּצּורת היה הּלּוחֹות ׁשל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהעליֹון
מּלמעלה  אבל לגמרי, מלא הארֹון אמנם היה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשּמּלמטה
מׁשמעּות  הפ וזה - עּגּול חצי ּצּורת ּבגלל ּפנּוי, מקֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָנׁשאר

ְַָָהּגמרא.
וארּגּונים  מֹוסדֹות וכּמה ּכּמה ׁשּיׁשנם - ּגדֹול הכי ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּולפלא
עּגּול  חצי ּבּצּורת הּלּוחֹות את ׁשּלהם ּב"סמל" ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשמצירים

הּגמרא! ּדברי הפ - ְְְְִִֵֵֶַַָָָמּלמעלה

Ô¯‰‡Âכד  z‡ ˜q˙Â ˙eÁ ÏÈÊ‡ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ≈¿ƒ««¿¿«¬…
Ì„˜Ï ˜qÓÏ Ôe¯bÙÈ ‡Ï ‡nÚÂ ‡i‰ÎÂ CnÚƒ»¿»¬«»¿«»»¿«¿¿ƒ«ƒ√»

:ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÈÈ¿»ƒ¿»ƒ¿¿

ÔB‰Ï:כה  ¯Ó‡Â ‡nÚÏ ‰LÓ ˙Áe¿«…∆¿«»«¬«¿

minkg izty

(ck)å(awri zlgp)s` lFki' ,FWExiR ikd ©£©©£Ÿ¨¦¥¨©
axd oiIvCn ,mipdMd xnFl dvFx ,'md¥¤©©Ÿ£¦¦§¦¥¨©
i`C .'mrde' mWx `le 'mipdMde'§©Ÿ£¦§Ÿ¨©§¨¨§¦
oM m` ,LOr mrd mbC xnFl xWt ¤̀§¨©§©¨¨¦§¦¥
'eke `N` ,'Eqxdi l`' i`w dn lr dWẅ¤©¨¨¥©¤¤§¤¨
KYrC `wlq i`C ,xn`w ikde§¨¦¨¨©§¦¨§¨©§¨
ded 'Eqxdi l`' llkA md mipdMdC§©Ÿ£¦¥¦§©©¤¤§£¨
mrde LOr oxd`e dY`' xninl Dil¥§¥©©¨§©£Ÿ¦§§¨¨

mbC rnWp `liOnE 'Eqxdi l ©̀¤¤§¦¥¨¦§©§©
'mipdMd' hxtCnE ,'Eqxdi l` mipdMd©Ÿ£¦©¤¤§¦§¥¥©Ÿ£¦
,'eke LOr md mbe lirlC` i`wC lFkï§¨¥©¦§¥§©¥¦§

zilre' xnFl cEnlY,`A hrnl 'dY` ©§©§¨¦¨©¨§©¥¨
mcFw aizM 'dY`' hEriOdW li`Fde§¦¤©¦©¨§¦¤
z` mB hrnnC DPin rnW 'oxd`e'§©£Ÿ§©¦¨¦§©¥©¤
DPin rnW ,'LOr' xnFl cEnlY ,oxd ©̀£Ÿ©§©¦§§©¦¨
`le zg` dSignA FOr did oxd`C§©£Ÿ¨¨¦¦§¦¨©©§Ÿ

dY` dYrn xFn` okl ,mipdMd mr¦©Ÿ£¦¨¥¡¥©¨©¨
oxd`e ,oxd` mr `le Lnvrl dSign§¦¨§©§§§Ÿ¦©£Ÿ§©£Ÿ
`dC mipdMd mr `le Fnvrl dSign§¦¨§©§§Ÿ¦©Ÿ£¦§¨
mipdMd xnFl dvFx mde ,'LOr' aizM§¦¦§§¥¤©©Ÿ£¦
`qxibe ,mrd mr `le onvrl dSign§¦¨§©§¨§Ÿ¦¨¨§¦§¨
,axd ixacA m"`xdl dpOCfp zxg ©̀¤¤¦§©§¨§¨§¥§¦§¥¨©

:mW oiIrdk dxez ©¥¨

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy

ß hay h"i iyiy mei ß

(ë)àø÷iå øää Làø-ìà éðéñ øä-ìò ýBýé ãøiå©¥¯¤§¨²©©¬¦©−¤´Ÿ¨¨®©¦§¨̧
:äLî ìòiå øää Làø-ìà äLîì ýBýé§¨¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«

i"yx£ÈÈÒ ¯‰ŒÏÚ '‰ „¯iÂ∑?מּמׁש עליו ירד יכֹול «≈∆««ƒ«ַַָָָָָ
לֹומר: כ)ּתלמּוד עּמכם".(לקמן ּדּברּתי הּׁשמים מן "ּכי ְְִִִִִִֶַַַַַָָ

ותחּתֹונים (מכילתא) העליֹונים ׁשמים ׁשהרּכין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָמלּמד

ּכּסא  וירד הּמּטה, על ּכמּצע ההר ּגּבי על ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוהּציען
עליהם  .הּכבֹוד ֲֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(228 'nr fh jxk zegiy ihewl)

עליהם הּכבֹוד ּכּסא כ)וירד יט, נאמר (רש"י ּבכֹורֹות ּבמּכת ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָ
יב) יב, ידי (בא על  ולא ּבעצמי (אני מצרים" ּבארץ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹ"ועברּתי

ּברקים, קֹולֹות, ׁשם ׁשהיּו מצינּו לא זאת ּובכל רש"י), ְְִִִֶַָָָָָָֹֹׁשליח,
מּכת  ּבין ההבּדל את לבאר ּובכדי ועׁשן. ׁשֹופר קֹול ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָענן,

וּירד מדּיק מּתן־ּתֹורה לבין הּכבֹוד:ּבכֹורֹות על ּכּסא ירד ה' ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָ
הדר ּבכל סיני ּובקביעּות,ּבהתיּׁשבּותמלכּותֹו,ּכבֹודהר ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָ

לעיל.ּכזֹווירידה הּמזּכרים הּפרטים לכל ּגֹורמת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ

(àë)eñøäé-ït íòa ãòä ãø äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¥−¨¥´¨¨®¤¤«¤§³
:áø epnî ìôðå úBàøì ýBýé-ìà¤§¨Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«

i"yx£ÌÚa „Ú‰∑ ּבהם ּבהר âהתרה לעלֹות .ׁשּלא »≈»»ְֲֵֶֶַַָָָֹ
'B‚Â eÒ¯‰È Ôt∑ מּצבם את יהרסּו ידי ãׁשּלא על ∆∆∆¿¿ְְֵֶֶֶֶַַָָֹ

ההר  לצד ויקרבּו לראֹות, ה' אל ÏÙÂ.ׁשּתאותם ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָ¿»«
·¯ epnÓ∑(מכילתא) מהם ּׁשּיּפל מה הּוא äּכל ואפּלּו , ƒ∆»ֲִִֵֶֶַַָֹ

"רב"יחידי, לפני eÒ¯‰È.חׁשּוב Ôt∑ הריסה ּכל ְְִִַָָָ∆∆∆¿ֲִָָ
אנׁשים, מּמּצב הּנפרדין אף הּבנין. אסיפת ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמפרדת

הּמּצב  את .הֹורסים ְִֶַַָ

(áë)-ït eLc÷úé ýBýé-ìà íéLbpä íéðäkä íâå§©¯©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§−̈¦§©¨®¤
:ýBýé íäa õøôé¦§¬Ÿ¨¤−§¨«

i"yx£ÌÈ‰k‰ Ì‚Â∑ ּבהם ׁשהעבֹודה הּבכֹורֹות אף ¿««…¬ƒְֲֶֶַַָָָ
קטו) ‰'.(זבחים Ï‡ ÌÈLbp‰∑ אף קרּבנֹות, להקריב «ƒ»ƒ∆ְְְִַַָָ

לעלֹות  חׁשיבּותם על יסמכּו אל יהיּו∑eLc˜˙È.הם ְְֲֲִִֵַַַָƒ¿«»ְִ

עמדן  על להתיּצב ּפרצה,∑ı¯ÙÈŒÔt.מזּמנים לׁשֹון ְְְְִִֵַַָָָֻ∆ƒ¿…ְְִָ
ּפרצה  ּבהם ויעׂשה ּבהם .יהרג ְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹ

(âë)úìòì íòä ìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈©«£−Ÿ
ìaâä øîàì eða äúãòä äzà-ék éðéñ øä-ìà¤©´¦¨®¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ¥½Ÿ©§¥¬

:BzLc÷å øää-úà¤¨−̈§¦©§«
i"yx£ÌÚ‰ ÏÎeÈŒ‡Ï∑יּוכלּו ולא ימים, ׁשלׁשת הּיֹום הם ועֹומדין מּותרין ׁשהרי ּבהם, להעיד צרי איני …«»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

רׁשּות  להם ׁשאין .לעלֹות, ְֲֵֶֶַָ

eË¯‡כ  LÈ¯Ï ÈÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«»¿ƒ«¿≈»
:‰LÓ ˜ÈÏÒe ‡¯eË LÈ¯Ï ‰LÓÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿…∆¿≈»¿ƒ…∆

nÚa‡כא  „È‰Ò‡ ˙eÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«»
ÔB‰pÓ ÏtÈÂ ÈÊÁÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe¯bÙÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿√»¿»¿∆¡≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÈbÒ«ƒ

ÈÈכב  Ì„˜ ‡LnLÏ ÔÈ·È¯˜c ‡i‰k Û‡Â¿«»¬«»ƒ¿ƒƒ¿«»»√»¿»
:ÈÈ ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÔeLc˜˙Èƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»
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exziפב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy
יׂשראל  ילּדי ׁשּמחּנכים חּנּו מֹוסדֹות אֹודֹות ּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻוהּמדּבר,
ּכּונת  ׁשּתכלית זה על הּבט מּבלי הּנה - הּקדׁש טהרת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל
כּו', מּבחּוץ הׁשּפעה מּפני הּילדים על להגן היא  ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָהּמֹוסד
יהיּו מעׂשי ד"כל ּבאפן ּתהיה ׁשהנהגתם עליהם ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹולפעל
ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה  דעהּו", ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָלׁשם
מצירים  הם ּכאׁשר אף־על־ּפי־כן וכּו', הּתֹורה ללּמּוד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָּבנֹוגע
קּבלֹות  ּפנקסי למֹוסד, הּׁשּיכים טפסים ּגּבי (על הּלּוחֹות ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאת
ּכמבאר  ּכּלּה, הּתֹורה עניני ּכל ּכלּולים ׁשּבהם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻוכּו'),
ׁשּבלּוחֹות  ּכתּובים", הם ּומּזה "מּזה הּפסּוק על ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָּב'ירּוׁשלמי'
ותיק  ׁשּתלמיד מה אפּלּו ּכּלּה, הּתֹורה עניני ּכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ"ּכתּובים"
מדברי  הפכי ּבאפן זאת מצירים הם הרי - לחדׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹעתיד

ְַָָהּגמרא!
ׁשּצּורת  לֹומר ּבהכרח הּגמרא, ּדברי ׁשעל־ּפי לעיל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּכאמּור
- מּלמעלה) עּגּול חצי (ולא רּבּוע ׁשל ּבאפן היתה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּלּוחֹות
ּבין  ׁשהיא ּבבא־ּבתרא, מּסכת ּבגמרא הּמפרׁש ענין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוזהּו

ּביׁשיבֹות! הּנלמדֹות הּמּסכּתֹות ְְְְִִִֶַַַַַָׁשבעת
ּבבאר־ׁש מסּים רב ׁשּפרסם יׁשנֹו - חּב"ד חסיד לא - בע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

ׁשעל־ּפי  – הּלּוחֹות צּורת אֹודֹות ּגם מבאר ּובֹו ספר, ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָלאחרֹונה
ׁשהּלּוחֹות  לֹומר ּבהכרח ּבבא־ּבתרא, ּבמּסכת הּגמרא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּדברי
ּבעיניו  ׁשּלפלא ּומסּים, עּגּול. חצי ּבצּורת ולא מרּבעֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהיּו
עּגּול, חצי ּבצּורת הּלּוחֹות את מקֹום ּבכל מצירים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָמּדּוע

ּבבא־ּבתרא! ּבמּסכת הּגמרא ּדברי ּכפי ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹולא
- הראׁשֹונים על לעז להֹוציא רֹוצים ׁשּלא הּידּועה ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹוהּטענה
את  צּירּו וכ ׁשנים, וכּמה ּכּמה ּכבר קּים זה ׁשּמֹוסד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמאחר
מקֹום  לּה אין זֹו טענה הּנה - כּו' הּזמן ּכל ּבמׁש ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהּלּוחֹות
יׂשראל! ילּדי לחּנּו ׁשּנֹוגע ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּכלל

מֹופיע  ּובּה לּזמן, מּזמן ּתעּודה מקּבל הּילד ּכאׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּדהּנה,
ללא  אצלֹו מתקּבל מּלמעלה, עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹצּיּור
ילמד  ּכאׁשר ואחר־ּכ הּלּוחֹות. צּורת היתה ׁשּכ ספק, ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּכל
ּכּתֹוצאה  ּבפׁשטּות אצלֹו ׁשהּונח ׁשמה יּוכח הּנ"ל, הּגמרא ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאת
ּוכּתֹוצאה  הּגמרא! ּפׁשטּות הּפ זה הרי זה, ּבמֹוסד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהּלּמּוד
ׁשּלֹו, ּומחּנ ּבמלּמד האּמּון ּכל את מאּבד הּוא הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּזה

ּסֹופֹו! ועד מּתחיּלתֹו אמּתי ּדבר עּמֹו ילמדּו ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָּגם

מה  ׁשל ּדבר ׁשּזהּו לחׁשֹוב ואין זה, ענין לתקן ּבהכרח ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָולכן,
ּתהי  אל נאמר קטן, ּדבר אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר אפּלּו ּכי ,ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻּבכ
ענין  אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה לּקטּנֹות, ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻּבז

ּכּלּה! הּתֹורה ּכל יסֹוד ׁשהם הּלּוחֹות, עם ְִֵֶַַַָָָָֻהּקׁשּור
נֹוסף: ּדבר יׁשנֹו זה ׁשּבענין ְְְְִִֶֶֶָָָָָּובפרט

העֹולם, מאּמֹות נלקח - עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות צּיּור ְְְֲִִִִֵַַַָָֻמקֹור
מצירים  ּכאׁשר ּכן, ואם הּגמרא. ּדברי הּפ הּוא זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוצּיּור
גירסת  את מעדיפים הרי – עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַאת

הּגמרא! ּדברי על העֹולם ְְִֵַַָָָָֻאּמֹות
הּדבר  ׁשּתּקּון ּובפרט זה, ענין יתּקנּו ּולהּבא ׁשּמּכאן ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָויהי־רצֹון
טפסים  מדּפיסים ּפעם מּדי הרי ּכי מיחד, קׁשי עם ּכרּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻאינֹו
ה"ּפרעזידענט" ׁשל ׁשמֹו את לׁשנֹות ׁשאפׁשר ּוכׁשם ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּנ"ל,
מה"ּפרעזידענט" לגמרי ׁשּׁשֹוכחים [ועד וכּו' הּמֹוסד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשל
איזה  לֹו מׁשאירים הּכלל מן הּיֹוצאים ּבמקרים ורק ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹהּקדם,
הינּו, הּלּוחֹות. צּיּור את לׁשנֹות אפׁשר כן ּכמֹו - ּכבֹוד!] ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹּתאר
רּבּוע. ּבצּורת מצּירים הּלּוחֹות יהיּו עּגּול, חצי צּורת ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֻׁשּבמקֹום
ילּדי  חּנּו עם הּקׁשּור ענין ׁשּזהּו לעיל האמּור על־ּפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּובפרט
הּׁשלמּות, ּבתכלית להיֹות צרי החּנּו ענין והרי – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָיׂשראל
ּבהיֹותֹו ׁשּגם הּוא האדם ׁשּטבע ּבמּוחׁש ׁשרֹואים ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּוכפי
ּדבר  לקים עצמֹו את להטריח רֹוצה ׁשאינֹו ּומּצב ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבמעמד
הּדבר  ּבקּיּום מסּתּפק הּוא אּלא הּׁשלמּות, ּבתכלית ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמסּים
ּבניו, חּנּו אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר הּנה - כּו' הּמּצּוע ּדר ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻעל
החּנּו את להם להעניק ּביֹותר ּומׁשּתּדל מתיּגע הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהרי

הּׁשלמּות. ּבתכלית ּביֹותר, ְְְְִֵֵַַַהּטֹוב
מנהגי  אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּגם זה הרי ,החּנּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּוׁשלמּות
מנהג  לבּטל ׁשאסּור הרׁשּב"א ׁשּכתב מה ּכּידּוע – ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָיׂשראל
אֹומרים  יׂשראל חכמי ּכאׁשר אפּלּו ׁשּביׂשראל, זקנֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנׁשים
מצוה, הדּור אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־ּדר־זה אחר. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻּבאפן
ּבסּכה, ּדפנֹות ד' ּכגֹון: לעיּכּובא, זה ׁשאין ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻאף־על־ּפי
כּו'. וטפח ּדפנֹות ב' מסּפיק ּדין ׁשעל־ּפי ְְְִִִִֶֶַַַַַָאף־על־ּפי
עם  הּקׁשּור ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻועל־אחת־ּכּמה־וכּמה

ּכּלּה. הּתֹורה ּכל וׁשרׁש יסֹוד ׁשּזהּו ְְֶֶֶַַָָָֹֻהּלּוחֹות,
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ּכל  ללא אצלֹו מתקּבל מּלמעלה, עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות צּיּור מֹופיע ּובּה לּזמן, מּזמן ּתעּודה מקּבל הּילד ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹּדהּנה,
ּכּתֹוצאה  ּבפׁשטּות אצלֹו ׁשהּונח ׁשמה יּוכח הּנ"ל, הּגמרא את ילמד ּכאׁשר ואחר־ּכ הּלּוחֹות. צּורת היתה ׁשּכן ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָספק,
ׁשּלֹו, ּומחּנ ּבמלּמד האּמּון ּכל את מאּבד הּוא הרי - מּזה ּוכּתֹוצאה הּגמרא! ּפׁשטּות הּפ זה הרי זה, ּבמֹוסד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמהּלּמּוד

ּסֹופֹו! ועד מּתחיּלתֹו אמּתי ּדבר עּמֹו ילמדּו ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָּגם
ּתהי  אל נאמר קטן, ּדבר אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר אפּלּו ּכי ,ּבכ מה ׁשל ּדבר ׁשּזהּו לחׁשֹוב ואין זה, ענין לתקן ּבהכרח ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻולכן ,

ּכּלּה! הּתֹורה ּכל יסֹוד ׁשהם הּלּוחֹות, עם הּקׁשּור ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה לּקטּנֹות, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻּבז
נֹוסף: ּדבר יׁשנֹו זה ׁשּבענין ְְְְִִֶֶֶָָָָָּובפרט

מצירים  ּכאׁשר ּכן, ואם הּגמרא. ּדברי הּפ הּוא זה וצּיּור העֹולם, מאּמֹות נלקח - עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות צּיּור ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻמקֹור
הּגמרא! ּדברי על העֹולם אּמֹות גירסת את מעדיפים הרי – עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻאת

טפסים  מדּפיסים ּפעם מּדי הרי ּכי מיחד, קׁשי עם ּכרּו אינֹו הּדבר ׁשּתּקּון ּובפרט זה, ענין יתּקנּו ּולהּבא ׁשּמּכאן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻויהי־רצֹון 
הּקדם, מה"ּפרעזידענט" לגמרי ׁשּׁשֹוכחים [ועד וכּו' הּמֹוסד ׁשל ה"ּפרעזידענט" ׁשל ׁשמֹו את לׁשנֹות ׁשאפׁשר ּוכׁשם ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּנ"ל,
ׁשּבמקֹום  הינּו, הּלּוחֹות. צּיּור את לׁשנֹות אפׁשר כן ּכמֹו - ּכבֹוד!] ּתאר איזה לֹו מׁשאירים הּכלל מן הּיֹוצאים ּבמקרים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹורק

רּבּוע. ּבצּורת מצּירים הּלּוחֹות יהיּו עּגּול, חצי ְְְֲִִִִִַַַַָֻצּורת
הּׁשלמּות, ּבתכלית להיֹות צרי החּנּו ענין והרי – יׂשראל ילּדי חּנּו עם הּקׁשּור ענין ׁשּזהּו לעיל האמּור על־ּפי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּובפרט
מסּים  ּדבר לקים עצמֹו את להטריח רֹוצה ׁשאינֹו ּומּצב ּבמעמד ּבהיֹותֹו ׁשּגם הּוא האדם ׁשּטבע ּבמּוחׁש ׁשרֹואים ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּוכפי
הּוא  הרי ּבניו, חּנּו אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר הּנה - כּו' הּמּצּוע ּדר על הּדבר ּבקּיּום מסּתּפק הּוא אּלא הּׁשלמּות, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻּבתכלית

הּׁשלמּות. ּבתכלית ּביֹותר, הּטֹוב החּנּו את להם להעניק ּביֹותר ּומׁשּתּדל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָמתיּגע
נׁשים  מנהג לבּטל ׁשאסּור הרׁשּב"א ׁשּכתב מה ּכּידּוע – יׂשראל מנהגי אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּגם זה הרי ,החּנּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּוׁשלמּות
אף־על־ּפי  מצוה, הדּור אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־ּדר־זה אחר. ּבאפן אֹומרים יׂשראל חכמי ּכאׁשר אפּלּו ׁשּביׂשראל, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻזקנֹות
ּכאׁשר  ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה כּו'. וטפח ּדפנֹות ב' מסּפיק ּדין ׁשעל־ּפי אף־על־ּפי ּבסּכה, ּדפנֹות ד' ּכגֹון: לעיּכּובא, זה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻׁשאין

ּכּלּה. הּתֹורה ּכל וׁשרׁש יסֹוד ׁשּזהּו הּלּוחֹות, עם הּקׁשּור ענין אֹודֹות ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻמדּבר
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ּפרענּות, עליהם מקּבל אינֹו ּדּין (מכילתא)לאו, אלהים", "וידּבר לֹומר: ּתלמּוד ּכן? הּדּברֹות עׂשרת אף יכֹול ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻ
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i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑ ּדּין אּלא 'אלהים' לפי æאין , «¿«≈¡…ƒְֱִִֵֶַָָֹ
ׂשכר, מקּבל אדם עׂשאן ׁשאם ּבּתֹורה ּפרׁשּיֹות ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשּיׁש

מקּבל  אינֹו לאו, ּפרענּות,çואם יכֹול (מכילתא)עליהם ְְְֲִֵֵֵֶַָָָֻ
"וידּבר  לֹומר: ּתלמּוד ּכן? הּדּברֹות עׂשרת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַאף

להּפרע  ּדּין ‰‡l‰.אלהים", ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡∑ ְֱִִַַָָֹ≈»«¿»ƒ»≈∆
הּדּברֹות  עׂשרת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאמר ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָמלּמד
אם  ּכן. לֹומר לאדם ּׁשאיֿאפׁשר מה אחד, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבדּבּור

'ל יהיה ו'לא 'אנכי' עֹוד ּתלמּודֿלֹומר מה ?èּכן, ְְְְִִֵֶַַַָֹֹ
עצמֹו. ּבפני ודּבּור ּדּבּור ּכל על ּופרׁש ׁשחזר –ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
ּכל  מ'את ׁשּמּוכח זה לפי ּפרּוׁש: כּו' ּכן אם ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֻ(וקׁשית
אמר  ּכּלם הּדּברֹות עׂשרת ׁשאר ׁשּגם האּלה' ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּדברים

ּתלמּוד  מה אםּֿכן אחד, ּבדּבּור ְְִִֵֶַַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
להֹודיענּו ּבא מה לֹומר, רצה וגֹו'"? "אנכי ְְִִֵַַַָָָָֹלֹומר:
מּדהֹוציאם  מהּׁשאר, אּלּו ּדּברֹות ב' לׁשֹון ּׁשּפרט ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָּבמה
מּפי  ּבפרט ׁשנים אּלּו ּדוקא ׁשהּמׁשמעּות, זה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבלׁשֹון
הּקדֹוׁשֿ ּכמֹוהם, ּכּלם לפיֿזה והלא יצאּו, ְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹֻהּגבּורה
ּופרׁש ׁשחזר ותרץ ּדּברם? ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָּברּוֿהּוא
ללּמד  החזיר לא החזרה, ּבאֹותּה לֹומר: ורֹוצה ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹוכּו'
ּדּברֹות  ׁשּתי אּלּו הּפרט, על אּלא יצא, הּכלל ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָעל

ודֹוק) ּביחּוד, עֹונין ∑Ó‡Ï¯.ראׁשֹונֹות ׁשהיּו מלּמד ְְִִ≈…ְִֵֶַָ
הן  - הן לאו.éעל - לאו ועל .(מכילתא), ְֵֵַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay)

מּצד  העצמּות  המׁשכת היתה ׁשאז מּׁשּום זאגער), (א האֹומר נעׂשה עצמֹו והּתחּתֹון ׁשהּגׁשמי הּוא ּכאן "לאמר" ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּפרּוׁש
הּתחּתֹון). (ׁשל ְְִֶַַָענינֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 124 'nr e jxk y"ewl t"r)
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לאמר: האּלה ּכל־הּדברים את אלהים א)וידּבר (כ, ְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֽ
רּבי  ּדברי לאו, לאו ועל הן הן על אֹומרים ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמלּמד

אֹומר, עקיבא רּבי הןיׁשמעאל. לאו ועל הן  הן (מכילתא)על ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
החסידּות: ּבדר זֹו ּפלּוגּתא לפרׁש ְְְְֲִֵֵֶֶַָָיׁש

מקּימים  הּמצֹות ּבקּיּום א. ּפרטים: ׁשני יׁשנם הּתֹורה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּבמצֹות
קּדׁשנּו "אׁשר ּכּלן הּמצֹות ּברּכת וכלׁשֹון ית', הּבֹורא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻרצֹון
אחר  חלק ּומזּכ מברר מצוה ּכל על־ידי ב. וצּונּו". ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻּבמצֹותיו

הקדֹוׁש ּבּזֹוהר וכדאיתא ונׁשמתֹו, ב)ּבגּופֹו קע, דרמ"ח (ח"א ְְְְְְִִִַַַָָָ
ּכנגד  הן ל"ת מצֹות וׁשס"ה איברים, רמ"ח ּכנגד הן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָמ"ע
ׁשּבגּופֹו. אחר וגיד אבר מזּכ הּוא מצוה ּדבכל ּגידים. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשס"ה
חּלּוק  יׁש הּמצֹות, קּיּום ידי ׁשעל האדם זּכּו ּבענין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָוהּנה,
מזּכ הּוא קּיּומן ידי ׁשעל ּתכנן ּדמ"ע ל"ת. למצֹות מ"ע ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָּבין
ּדאּסּורים  ּתכנן מל"ת א זֹו, למצוה הּׁשּי האבר את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּומעלה
ּבהן  להּכׁשל ׁשּלא להּזהר צרי ולכן כו', רע ּבהם יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאּלּו

הּׁשּי ּובנׁשמתֹו ּבגּופֹו החלק את ויפּגם יֹוריד ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּכדי
זֹו. לא־תעׂשה ְְֲִֶַַֹלמצות

ּדהן  הן. ׁשוֹות הּמצֹות ּכל הרי הּבֹורא רצֹון קּיּום ּבענין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָא
הּוא  ׁשניהם ּתכן מל"ת, על עֹובר ּכׁשאינֹו והן מ"ע ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹּכׁשּמקּים

.הׁשם־יתּבר וצּוּוי רצֹון מקּים הּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשעל־ידי־זה
יׁשמעאל  רּבי לדעת עקיבא. ורּבי יׁשמעאל רּבי ּפליגי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּובזה
את  ּומעלים מזּככים ׁשּתֹומ"צ ּבמּתן־ּתֹורה ּבני־יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָראּו
וענין  הּטֹוב את ראּו ׁשּבמ"ע – הן" הן "על ענּו ולכן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאדם,
הרע  את ׁשראּו – לאו" לאו ו"על ּבאדם, ׁשּפֹועל ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהחּיּובי

ּבמצֹות־לא־תעׂשה. ׁשּיׁש הּׁשלילי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹוהענין
ענּו ל"ת מצֹות על וגם מ"ע על ׁשּגם ס"ל עקיבא רּבי ְְֲִִִֶַַַַַַָָא
הּמצֹות  ּכל ותכן ׁשּיסֹוד נרּגׁש היה מּתן־ּתֹורה ּבעת ּכי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ"הן".
הן  ׁשיהיה, אפן ּבכל הּבֹורא רצֹון לקּים ּומזּמן ׁשּמּוכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻהּוא

ח"ו. עליהן לעבר ׁשּלא והן מצֹותיו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָֹֹלקּים
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i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡∑ היא ּכדאי ¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒְִַ
לי,ëההֹוצאה  מׁשעּבדים אחר:.(מכילתא)ׁשּתהיּו ּדבר ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ

מלחמה  ּכגּבֹור ּבּים ׁשּנגלה ּכזקן ìלפי ּכאן ונגלה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: רחמים, כד)מלא ּכמעׂשה (לקמן רגליו "ותחת ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָ

הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת לפניו היתה זֹו הּסּפיר", ְְְְְִִִִַַַַַָָָָלבנת
מׁשּתּנה  ואני הֹואיל – מּׁשּנגאלּו הּׁשמים, ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָּוכעצם
הּוא  אנכי הן. רׁשּיֹות ׁשּתי ּתאמרּו: אל ְְְְִֵֵַַָָֹֹֻּבמראֹות,
לפי  אחר: ּדבר הּים. ועל מּמצרים הֹוצאתי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָאׁשר

קֹולֹות  ׁשֹומעין הּקֹולֹות",הרּבה,îׁשהיּו "את ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָ
הארץ, ּומן הּׁשמים ּומן רּוחֹות מארּבע ּבאין ְִִִִֵֶַַַַָָָָקֹולֹות

יחיד: לׁשֹון אמר ולּמה הן. הרּבה רׁשּיֹות ּתאמרּו ְְְְִֵֵַַַָָָָָֹֻאל
סנגֹוריא  ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון ליּתן ?"אלהי"ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ

ׁשאמר: וזהּו העגל, לב)ּבמעׂשה יחרה (לקמן ה' "למה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אלהים  לכם יהיה 'לא צּוית: להם לא ?"ּבעּמ ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאּפ

לבּדי  לי אּלא ÌÈ„·Ú.אחרים' ˙ÈaÓ∑ ּפרעה מּבית ְֲִִִֵֶַָƒ≈¬»ƒְִֵַֹ
"מּבית  אּלא אֹומר אינֹו אֹו לֹו, עבדים ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשהייתם
לֹומר: ּתלמּוד לעבדים? עבדים ׁשהיּו ְֲֲֲִִִֶַַַָָָָעבדים",
אמר  מצרים". מל ּפרעה מּיד עבדים מּבית וּיפּד"ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ

לעבדים  עבדים ולא היּו למל עבדים .מעּתה, ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 892 'nr b jxk zegiyÎihewl itÎlr)
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אלהי יהוה ב)אנכי (כ, ְֱִֶָָֹֹֽ
מצרי לׁשֹון – שמעוני)"אנכי" (ילקוט ְִִִָָֹ

ּכלּולֹות  הּדּברֹות ּבעׂשרת הרי ּביֹותר: ּתמּוּה הּדבר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלכאֹורה
הּתֹורה מצֹות ב)ּכל צ, זח"ב יב. כד, שמות רש"י ּובעׂשרת (ראה . ְֲִֶֶַַָָ

ל יהיה ו"לא מ"ע רמ"ח ּכֹולל "אנכי" הרי עצמן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹהּדּברֹות
ל"ת ׁשס"ה ּכֹולל פ"כ)גֹו'" התניא ספר יתרו. ר"פ של"ה .(ראה ֵָָ

הּקדֹוׁש ּבּזהר מבאר מּכ ב)ויתירה פה, אינּון (ח"ב ׁש"ּכל ְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
הּתֹורה  מצֹות ׁשּכל מּלה", ּבהאי ּכלילן כּו' אֹורייתא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּפקּודי

"אנכי". ּבתבת ְְִִֵַָָֹנכללֹות
הכי  ׁשהּתבה מצרי" לׁשֹון – "אנכי הּנה זה, ּכל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּולאחרי
ּבּכתּוב  הּמכּנה ּביֹותר, הּׁשפלה האּמה ּבלׁשֹון היא ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֻֻנעלית

הארץ" ד)"ערות פ"א, קה"ר וראה ט. מב, ?!(מקץ ְֶֶַָָ

חז"ל אמרּו ּבזה: הּבאּור לֹומר ב)ויׁש פח, ׁשּכׁשּבּקׁשּו(שבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
מׁשה  להם אמר לנּו, ולא הּתֹורה להם ׁשּתּנתן הּׁשרת ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמלאכי
למקֹום  ּדוקא נּתנה ׁשהּתֹורה והינּו, ירדּתם?". "למצרים ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָרּבנּו

ּביֹותר. וׁשפל "מצרים" ְְְְִִִִֵֵֶַַָׁשּבבחינת
א עּלּוי, אחר ּבעּלּוי לעלֹות יכֹולים הּתֹורה ׁשעל־ידי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָּדאף
ּכאּלּו מקֹומֹות ׁשּגם ּכדי אלא ּתֹורה. נּתנה זה ּבׁשביל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹלא
יתּבררּו הארץ", ו"ערות "מצרים" ּבבחינת הם עצמם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשמצד
לקדּׁשתֹו ּומדֹור מכֹון יהיּו הם ׁשּגם עד הּתֹורה, ּבכח ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻויתעּלּו

הּקּב"ה. ֶַָָׁשל
ׁשל  והּתכלית ׁשהּכּונה לרּמז מצרי" לׁשֹון "אנכי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹולכן
(ׁשאינם  לׁשֹון' ל'ּׁשבעים ּגם הּקדּׁשה להמׁשי הּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻמּתן־ּתֹורה

מצרי". "לׁשֹון ּביֹותר, הּנמּוכה להּדרּגא ועד ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹ'קדׁש')

(â):éðt-ìr íéøçà íéýìû Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©¨¨«
i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑ לא" ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה …ƒ¿∆¿ְֱֱִֶֶֶַַָָֹ

ּכבר, העׂשּוי יעׂשה. ׁשּלא אּלא לי אין ,"ל ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹתעׂשה
לð"מּנין  יהיה "לא לֹומר: ּתלמּוד יקּים? ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַֹֹ

‡ÌÈ¯Á.(מכילתא) ÌÈ‰Ï‡∑ אחרים אּלא אלהּות, ׁשאינן ¡…ƒ¬≈ƒֱֲִֵֵֶֶָָֹ

Ú¯‡Ó‡ב  Cz˜Èt‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»ƒ«≈ƒ»≈«¿»
:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÈpÓ:ג  ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ

minkg izty

(a)ëFzEdl` dlY dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¨¨¡Ÿ
minW z`ixaA `le mixvn z`iviA¦¦©¦§©¦§Ÿ¦§¦©¨©¦
xW` Lidl` 'd ikp`' aFYkle ,ux`ë¨¤§¦§¨Ÿ¦¡Ÿ¤£¤

:'ux`e minW iz`xAì`l ,WExiR ¨¨¦¨©¦¨¨¤¥Ÿ
mixvn z`iviA iElY FzEdl`W ipRn¦§¥¤¡Ÿ¨¦¦©¦§©¦
`N` ,eizFNErR lMn DA FzEdl` dlŸ¨¡Ÿ¨¦¨§¨¤¨
xn`PW 'eke mId lr dlbPWMW ipRn¦§¥¤§¤¦§¨©©¨¤¤¡©
dfA `iadl FpFvx ,'ebe 'eilbx zgze'§©©©§¨§§¨¦¨¤
aEzMX dnE ,oiprd itl dPYWOW¤¦§©¤§¦¨¦§¨©¤¨
itl WxiR i"Wxe mixvn z`ivi `xTA©§¨§¦©¦§©¦§©¦¥¥§¦
zilkY `EdW mEXn 'eke mIA dlbPW¤¦§¨©¨¦¤©§¦

:mixvn z`iviîmWM ,FWExiR ikd §¦©¦§©¦¨¦¥§¥
zrixwA cigi iziidW micFn mY`W¤©¤¦¤¨¦¦¨¦¦§¦©
KM ,'Edep`e il` df' aizkcM sEq mi©§¦§¦¤¥¦§©§¥¨
KklE ,ip` midl` FzF`W Epin`d©£¦¤¡Ÿ¦£¦§¨
ux`n Liz`vFdW `Ed ip`' xn`ẅ¨©£¦¤¥¦¥¤¤

.'mixvn(l"Wxdn),i"Wxl dWwC ,WExiR ¦§©¦©©§©¥§¨¤§©¦
xninl Dil ded `l oFW`x WExiR itl§¦¥¦¨£¨¥§¥©
ux`n' ,'micar ziAn L`ivFOd' `N ¤̀¨©¦£¦¥£¨¦¥¤¤
.xg` xaC WxiR okl ,il dOl 'mixvn¦§©¦¨¨¦¨¥¥¥¨¨©¥
,dWw EN`d mihWR ipW itlE§¦§¥§¨¦¨¥¨¤
`l' xn` xcde 'ikp`' xn` dNgYAW¤©§¦¨¨©¨Ÿ¦§¨©¨©Ÿ

dNgYOW ,xcQM df oi`e ,'Ll didi¦§¤§§¥¤©¥¤¤¦§¦¨
zEdl` mEW `di `NW zFEvl Fl did̈¨§©¤Ÿ§¥¡Ÿ
dvFx ,'ikp`' xninl Dil ded xcde§¨©£¨¥§¥©¨Ÿ¦¤
zFEvl KxC oi`W itl ,iCal ip` xnFl©£¦§©¦§¦¤¥¤¤§©
xFq`l ikd xzaE xaC zFUrl dNgY§¦¨©£¨¨¨©¨¦¤¡
xg` xaC WxiR okl ,DcbpMW xaC̈¨¤§¤§¨¨¥¥¥¨¨©¥
cIn mixEaq Eide 'eke oirnFW EidW¤¨§¦§¨§¦¦©
xidfdl KxvEd Kkl ,dAxd mdW¤¥©§¥§¨§©§©§¦

,df lr oiprd zNgzA(xnFl dvFx)'ikp`' ¦§¦©¨¦§¨©¤¤©¨Ÿ¦
:ikp` `N` xnFl dvFx ,'ebeb dxez ¤©¤¨¨Ÿ¦

(b)ð`le `Ed `l dUr `NW ,xnFlM§©¤Ÿ¨¨Ÿ§Ÿ



פה exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy
עליהם אלהים לפרׁש:(מכילתא)עׂשאּום יּתכן ולא , ְְֱֲֲִִֵֵֵֶָָָֹֹ

מעלה  ּכלּפי הּוא ׁשּגנאי זּולתי, אחרים" ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָֹ"אלהים
אחרים", "אלהים אחר: ּדבר אצלֹו. אלהּות ְְֱֱֲִִִֵֵֶַָָָֹֹלקרֹותם
עֹונים  ואינן אליהם צֹועקים לעֹובדיהם, אחרים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָׁשהם

מעֹולם  מּכירֹו ׁשאינֹו אחר, הּוא ּכאּלּו ודֹומה .אֹותם, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
Èt ÏÚ∑ קּים ׁשאני זמן נצטּוּוñּכל לא ּתאמר: ׁשּלא , «»»ְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹֹ

הּדֹור אֹותֹו אּלא עבֹודהֿזרה .(מכילתא)על ֲֶַַָָָָ

(ã)íéîMa øLà äðeîz-ìëå ìñô Eì äNrú-àìŸ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ§¨§½̈£¤³©¨©̧¦Æ
úçzî íéna øLàå úçzî õøàa øLàå ìrnî¦©½©©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©©«£¤¬©©−¦¦©¬©

:õøàì̈¨«¤
i"yx£ÏÒÙ∑ ׁשם eÓz‰.ׁשּנפסל òעל ÏÎÂ∑ ּדבר ּכל ּבּׁשמים ôּתמּונת .אׁשר ∆∆ְִֵֶַַ¿»¿»ְֲִֶַַַָָָָ

(ä)ýåýé éëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤¬¨¤−§´Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
éýìûlL-ìr íéða-ìr úáà ïår ã÷t àp÷ ìû EíéL ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸Ÿ¨¯Ÿ©¨¦²©¦¥¦¬

:éàðNì íéraø-ìrå§©¦¥¦−§«§¨«
i"yx£‡p˜ Ï‡∑(מכילתא) עֹובר ואינֹו להּפרע öמקּנא ≈«»ְְְִֵֵֵַַָ

מּדתֹו לׁשֹון על ּכל אלילים. עבֹודת עון על למחל ְְֱֲֲִִִִַַַָָֹֹ
להּפרע  לב נֹותן ּבלע"ז, אנפרימנ"ט ."קּנא", ְְִֵֵַַַַָָ

È‡NÏ∑ּכׁשאֹוחזין אבֹותיהם ÷מעׂשה ּכתרּגּומֹו, ¿¿»ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַ
כז)ּבידיהם .(סנהדרין ִֵֶ

(å)ìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòåñ :éúåöî éøîL §¬Ÿ¤¤−¤©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«

i"yx£„ÒÁ ‰NÚÂ∑ עֹוׂשה עד øׁשאדם ׂשכר לׁשּלם ¿…∆∆∆ְֵֶֶַַָָָָ
ּדֹור, יתרה לאלּפים טֹובה מּדה מּדת ùנמצאת על ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

ּדֹורֹות, לארּבעה ׁשּזֹו מאֹות. חמׁש על אחת ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻּפרענּיֹות
לאלּפים יא)וזֹו .(סוטה ְְְִַַ

·iÓL‡ד  Èc ˙eÓc ÏÎÂ ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆¿»¿ƒƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡iÓ· È„Â Ú¯ÏÓ ‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

ÈÈה  ‡‡ È¯‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „bÒ˙ ‡Ï»ƒ¿À¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡¡»»≈«»«¿«≈¬»»«¿ƒ
È‡NÏ ÈÚÈ·¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó»»ƒ««¿ƒ«¿««¿ƒ«¿»¿»
:ÔB‰˙‰·‡ ¯˙a ÈËÁÓÏ ‡ia ÔÈÓlLÓ „k«¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«¬»»¿

È¯ËÏeו  ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»

minkg izty

iEUr didW `N` Fl EUr mixg £̀¥¦¨¤¨¤¨¨¨
`NW oiPn F`pw F` F`vn `Ede dNgYn¦§¦¨§§¨§¨¦©¦¤Ÿ
lMn 'Ll didi `l' xnFl cEnlY ,miIwi§©¥©§©Ÿ¦§¤§¦¨

mFwn(m"`xd):ñ`de ,mlFrd oiWwn ¨¨§¥©§¦¨¨§¨
zNn lr i"Wx WxiR oPgz`e zWxtA§¨¨©¨¤§©©¥¥©¦©¦©
Edfe ,mW ip` xW` mFwn lkA 'ipR lr'©¨©§¨¨£¤£¦¨§¤
onf lM xg` xaC ,FNEM mlFrd lM̈¨¨¨¨©¥¨§©
i"WxC mEXn xnFl Wie .miIw ip`W¤£¦©¨§¥©¦§©¦
`iWEw FWExiR aB` uxzl dvFx¤§¨¥©©¥§¨
ux`A mYpWFpe' mW aizkC ,zxg ©̀¤¤¦§¦¨§©§¤¨¨¤
rnWnC ,'ebe 'lqR mziUre 'ebe©£¦¤¤¤§©§©
diElYd devn `id dxf dcFarC©£¨¨¨¦¦§¨©§¨
zFxACd zxUr mcFw aizkE ,ux`Ä¨¤§¦¤£¤¤©¦§
EpY` iM 'ebe EpizFa` z` `l' mW xW £̀¤¨Ÿ¤£¥¦¦¨
devn `idW rnWn ,'ebe 'Epgp £̀©§©§©¤¦¦§¨
oiA ux`A oiA zbdFpe sEbA diElYd©§¨§§¤¤¥¨¨¤¥
okl ,iccd` ixzq oM m` ,ux`l uEgA§¨¨¤¦¥¨§¦©£¨¥¨¥
mEXn ,'eke mFwn lM 'ipR lr' WxiR¥¥©¨©¨¨¦
uxzl icM `WixA df WExiR hwp ikd̈¦¨©¥¤§¥¨§¥§¨¥
'ux`A mYpWFpe' aizkC `de .`iWETd©§¨§¨¦§¦§©§¤¨¨¤
xzFi l`xUi ux` iWp`C mEXn ,'ebe¦§©§¥¤¤¦§¨¥¥

x`Xn dxf dcFar ipiprA milwlEwn§§¨¦§¦§§¥£¨¨¨¦§¨
icM ,'ux`A' `xTA hwp okle ,zFOE`§¨¥¨©©§¨¨¨¤§¥
mdW l`xUi ux` lr xzFiA mxidfdl§©§¦¨§¥©¤¤¦§¨¥¤¥

:xzFiA milwlEwnc dxez §§¨¦§¥
(c)ò:'Ll lqR' oFWNnôxnFl FpFvx ¦§§¨§§©

dxf dcFar mXW WxtY `NW¤Ÿ§¨¥¤¥£¨¨¨
iM dpEnY oi` minXAW cFre ,'dpEnY'§¨§¤©¨©¦¥§¨¦
dxwn `id dxESd `idW dpEnYd©§¨¤¦©¨¦¦§¤
zFUrl xWt` i`e ,`UFpl dkixv§¦¨§¥§¦¤§¨©£
xaC WxiR okl ,zcnFr dpEnY§¨¤¤¨¥¥¥¨¨
zEncA odW miakFM EpiidC ,minXAW¤©¨©¦§©§¨¦¤¥¦§

:xFW F` dlhd dxez ¨¤
(d)öm`e ,rxRil FYrCW xnFl FpFvx§©¤©§¦¨©§¦

lrC ,eiptl d`pw ixdW ,rxti rxR `lŸ¨©¦§©¤£¥¦§¨§¨¨§©
:Fl rxFR `Ed d`pw ici÷ok `l m`C §¥¦§¨¥©§¦Ÿ¥

lr zFa` EznEi `l' aizM ixd£¥§¦Ÿ§¨©
:'mipAe dxez ¨¦

(e)øxvFp' `xw i`d `iadC ,dWwe§¨¤§¥¦©§¨¥
`kde ,`Vz iM zWxtA aizkC 'cqg¤¤¦§¦§¨¨©¦¦¨§¨¨
icM xnFl Wie .'ebe 'cqg dUFre' aizM§¦§¤¤¤§¥©§¥

i`d `kdC `xTd Wxtl drhY `NW¤Ÿ¦§¤§¨¥©§¨§¨¨©
KExA WFcTd l` aW 'dUFre' aizkC¦§¦§¤¨¤©¨¨
dUFr `Ed KExA WFcTdW xnFlM ,`Ed§©¤©¨¨¤
icqg' aizM `de ,`l Eze mitl`l cqg¤¤©£¨¦§Ÿ§¨§¦©§¥
`xw `iad okl ,'ebe 'Epnz `l iM 'd¦Ÿ¨§¨¥¥¦§¨
cqg FWExiRW ,'ebe 'cqg xvFp'C§¥¤¤¤¥¤¤
KExA WFcTd Fl xvFp dUFr mc`dW¤¨¨¨¤¥©¨¨
iOp `kd ,xFC miRl` cr FxkU `Ed§¨©©§©¦¨¨©¦
'dUFre' zNOW 'cqg dUFre' `xw i`d©§¨§¤¤¤¤¦©§¤
dUFrW mc`d xnFlM ,mc`d l` aẄ¤¨¨¨§©¨¨¨¤¤
FxkU mNWn `Ed KExA WFcTd cqg¤¤©¨¨§©¥§¨

:xFC miRl` crù(igxfn xESw)ike ,`niY ©©§©¦¦¦§¨¦¥¨§¦
Wie .opirEnW`l i"Wx `z` `pAWEg§§¨¨¨©¦§©§¦©§¥
xvFp' aizkC `d ,i"Wxl dWwC xnFl©§¨¤§©¦¨¦§¦¥
didIW xWt` i` 'mitl`l cqg¤¤©£¨¦¦¤§¨¤¦§¤
m` iM mlFr ini lM oi`W oeiM FhEWtM¦§¥¨¤¥¨§¥¨¦¦
FzNgYn mlFrd riBi `l mitl` zWW¥¤£¨¦Ÿ©¦©¨¨¦§¦¨
WxiR okl ,xFC sl`l ENit` FtFq cre§©£¦§¤¤¨¥¥¥
`N` opirnW`l `xw `z` `lC§Ÿ¨¨§¨§©§§¦©¤¨

:daFh dCnC `xEriWf dxez ¦¨§¦¨¨

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy

(á)éäìà ýåýé éëðàéúàöBä øLà Eíéøöî õøàî E ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®£¤¯«¥¦²¥¤¬¤¦§©−¦
:íéãár úéaî¦¥¬£¨¦«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡∑ היא ּכדאי ¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒְִַ
לי,ëההֹוצאה  מׁשעּבדים אחר:.(מכילתא)ׁשּתהיּו ּדבר ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ

מלחמה  ּכגּבֹור ּבּים ׁשּנגלה ּכזקן ìלפי ּכאן ונגלה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: רחמים, כד)מלא ּכמעׂשה (לקמן רגליו "ותחת ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָ

הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת לפניו היתה זֹו הּסּפיר", ְְְְְִִִִַַַַַָָָָלבנת
מׁשּתּנה  ואני הֹואיל – מּׁשּנגאלּו הּׁשמים, ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָּוכעצם
הּוא  אנכי הן. רׁשּיֹות ׁשּתי ּתאמרּו: אל ְְְְִֵֵַַָָֹֹֻּבמראֹות,
לפי  אחר: ּדבר הּים. ועל מּמצרים הֹוצאתי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָאׁשר

קֹולֹות  ׁשֹומעין הּקֹולֹות",הרּבה,îׁשהיּו "את ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָ
הארץ, ּומן הּׁשמים ּומן רּוחֹות מארּבע ּבאין ְִִִִֵֶַַַַָָָָקֹולֹות

יחיד: לׁשֹון אמר ולּמה הן. הרּבה רׁשּיֹות ּתאמרּו ְְְְִֵֵַַַָָָָָֹֻאל
סנגֹוריא  ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון ליּתן ?"אלהי"ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ

ׁשאמר: וזהּו העגל, לב)ּבמעׂשה יחרה (לקמן ה' "למה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אלהים  לכם יהיה 'לא צּוית: להם לא ?"ּבעּמ ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאּפ

לבּדי  לי אּלא ÌÈ„·Ú.אחרים' ˙ÈaÓ∑ ּפרעה מּבית ְֲִִִֵֶַָƒ≈¬»ƒְִֵַֹ
"מּבית  אּלא אֹומר אינֹו אֹו לֹו, עבדים ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשהייתם
לֹומר: ּתלמּוד לעבדים? עבדים ׁשהיּו ְֲֲֲִִִֶַַַָָָָעבדים",
אמר  מצרים". מל ּפרעה מּיד עבדים מּבית וּיפּד"ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ

לעבדים  עבדים ולא היּו למל עבדים .מעּתה, ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 892 'nr b jxk zegiyÎihewl itÎlr)

ixvn oFWl "ikp`"¨Ÿ¦¨¦§¦

אלהי יהוה ב)אנכי (כ, ְֱִֶָָֹֹֽ
מצרי לׁשֹון – שמעוני)"אנכי" (ילקוט ְִִִָָֹ

ּכלּולֹות  הּדּברֹות ּבעׂשרת הרי ּביֹותר: ּתמּוּה הּדבר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלכאֹורה
הּתֹורה מצֹות ב)ּכל צ, זח"ב יב. כד, שמות רש"י ּובעׂשרת (ראה . ְֲִֶֶַַָָ

ל יהיה ו"לא מ"ע רמ"ח ּכֹולל "אנכי" הרי עצמן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹהּדּברֹות
ל"ת ׁשס"ה ּכֹולל פ"כ)גֹו'" התניא ספר יתרו. ר"פ של"ה .(ראה ֵָָ

הּקדֹוׁש ּבּזהר מבאר מּכ ב)ויתירה פה, אינּון (ח"ב ׁש"ּכל ְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
הּתֹורה  מצֹות ׁשּכל מּלה", ּבהאי ּכלילן כּו' אֹורייתא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּפקּודי

"אנכי". ּבתבת ְְִִֵַָָֹנכללֹות
הכי  ׁשהּתבה מצרי" לׁשֹון – "אנכי הּנה זה, ּכל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּולאחרי
ּבּכתּוב  הּמכּנה ּביֹותר, הּׁשפלה האּמה ּבלׁשֹון היא ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֻֻנעלית

הארץ" ד)"ערות פ"א, קה"ר וראה ט. מב, ?!(מקץ ְֶֶַָָ

חז"ל אמרּו ּבזה: הּבאּור לֹומר ב)ויׁש פח, ׁשּכׁשּבּקׁשּו(שבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
מׁשה  להם אמר לנּו, ולא הּתֹורה להם ׁשּתּנתן הּׁשרת ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמלאכי
למקֹום  ּדוקא נּתנה ׁשהּתֹורה והינּו, ירדּתם?". "למצרים ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָרּבנּו

ּביֹותר. וׁשפל "מצרים" ְְְְִִִִֵֵֶַַָׁשּבבחינת
א עּלּוי, אחר ּבעּלּוי לעלֹות יכֹולים הּתֹורה ׁשעל־ידי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָּדאף
ּכאּלּו מקֹומֹות ׁשּגם ּכדי אלא ּתֹורה. נּתנה זה ּבׁשביל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹלא
יתּבררּו הארץ", ו"ערות "מצרים" ּבבחינת הם עצמם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשמצד
לקדּׁשתֹו ּומדֹור מכֹון יהיּו הם ׁשּגם עד הּתֹורה, ּבכח ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻויתעּלּו

הּקּב"ה. ֶַָָׁשל
ׁשל  והּתכלית ׁשהּכּונה לרּמז מצרי" לׁשֹון "אנכי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹולכן
(ׁשאינם  לׁשֹון' ל'ּׁשבעים ּגם הּקדּׁשה להמׁשי הּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻמּתן־ּתֹורה

מצרי". "לׁשֹון ּביֹותר, הּנמּוכה להּדרּגא ועד ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹ'קדׁש')

(â):éðt-ìr íéøçà íéýìû Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©¨¨«
i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑ לא" ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה …ƒ¿∆¿ְֱֱִֶֶֶַַָָֹ

ּכבר, העׂשּוי יעׂשה. ׁשּלא אּלא לי אין ,"ל ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹתעׂשה
לð"מּנין  יהיה "לא לֹומר: ּתלמּוד יקּים? ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַֹֹ

‡ÌÈ¯Á.(מכילתא) ÌÈ‰Ï‡∑ אחרים אּלא אלהּות, ׁשאינן ¡…ƒ¬≈ƒֱֲִֵֵֶֶָָֹ

Ú¯‡Ó‡ב  Cz˜Èt‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»ƒ«≈ƒ»≈«¿»
:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÈpÓ:ג  ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ

minkg izty

(a)ëFzEdl` dlY dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¨¨¡Ÿ
minW z`ixaA `le mixvn z`iviA¦¦©¦§©¦§Ÿ¦§¦©¨©¦
xW` Lidl` 'd ikp`' aFYkle ,ux`ë¨¤§¦§¨Ÿ¦¡Ÿ¤£¤

:'ux`e minW iz`xAì`l ,WExiR ¨¨¦¨©¦¨¨¤¥Ÿ
mixvn z`iviA iElY FzEdl`W ipRn¦§¥¤¡Ÿ¨¦¦©¦§©¦
`N` ,eizFNErR lMn DA FzEdl` dlŸ¨¡Ÿ¨¦¨§¨¤¨
xn`PW 'eke mId lr dlbPWMW ipRn¦§¥¤§¤¦§¨©©¨¤¤¡©
dfA `iadl FpFvx ,'ebe 'eilbx zgze'§©©©§¨§§¨¦¨¤
aEzMX dnE ,oiprd itl dPYWOW¤¦§©¤§¦¨¦§¨©¤¨
itl WxiR i"Wxe mixvn z`ivi `xTA©§¨§¦©¦§©¦§©¦¥¥§¦
zilkY `EdW mEXn 'eke mIA dlbPW¤¦§¨©¨¦¤©§¦

:mixvn z`iviîmWM ,FWExiR ikd §¦©¦§©¦¨¦¥§¥
zrixwA cigi iziidW micFn mY`W¤©¤¦¤¨¦¦¨¦¦§¦©
KM ,'Edep`e il` df' aizkcM sEq mi©§¦§¦¤¥¦§©§¥¨
KklE ,ip` midl` FzF`W Epin`d©£¦¤¡Ÿ¦£¦§¨
ux`n Liz`vFdW `Ed ip`' xn`ẅ¨©£¦¤¥¦¥¤¤

.'mixvn(l"Wxdn),i"Wxl dWwC ,WExiR ¦§©¦©©§©¥§¨¤§©¦
xninl Dil ded `l oFW`x WExiR itl§¦¥¦¨£¨¥§¥©
ux`n' ,'micar ziAn L`ivFOd' `N ¤̀¨©¦£¦¥£¨¦¥¤¤
.xg` xaC WxiR okl ,il dOl 'mixvn¦§©¦¨¨¦¨¥¥¥¨¨©¥
,dWw EN`d mihWR ipW itlE§¦§¥§¨¦¨¥¨¤
`l' xn` xcde 'ikp`' xn` dNgYAW¤©§¦¨¨©¨Ÿ¦§¨©¨©Ÿ

dNgYOW ,xcQM df oi`e ,'Ll didi¦§¤§§¥¤©¥¤¤¦§¦¨
zEdl` mEW `di `NW zFEvl Fl did̈¨§©¤Ÿ§¥¡Ÿ
dvFx ,'ikp`' xninl Dil ded xcde§¨©£¨¥§¥©¨Ÿ¦¤
zFEvl KxC oi`W itl ,iCal ip` xnFl©£¦§©¦§¦¤¥¤¤§©
xFq`l ikd xzaE xaC zFUrl dNgY§¦¨©£¨¨¨©¨¦¤¡
xg` xaC WxiR okl ,DcbpMW xaC̈¨¤§¤§¨¨¥¥¥¨¨©¥
cIn mixEaq Eide 'eke oirnFW EidW¤¨§¦§¨§¦¦©
xidfdl KxvEd Kkl ,dAxd mdW¤¥©§¥§¨§©§©§¦

,df lr oiprd zNgzA(xnFl dvFx)'ikp`' ¦§¦©¨¦§¨©¤¤©¨Ÿ¦
:ikp` `N` xnFl dvFx ,'ebeb dxez ¤©¤¨¨Ÿ¦

(b)ð`le `Ed `l dUr `NW ,xnFlM§©¤Ÿ¨¨Ÿ§Ÿ
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(æ)éäìà ýåýé-íL-úà àOú àìàì ék àåMì E ¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ
ô :àåMì BîL-úà àOé-øLà úà ýåýé äwðé§©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§

i"yx£‡ÂMÏ∑ ּכמה ּכתרּגּומֹו), ׁשקר לׁשֹון (הּׁשני, «»¿ְְְְִֵֶֶַַַ
את  לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת זהּו אי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָדתימר
לׁשֹון  (הראׁשֹון זהב ׁשהּוא אבן ׁשל עּמּוד על ְִֶֶֶֶַַַַָָָָהּידּוע:

ּולהבל מּגן, לחּנם הּנׁשּבע זה ׁשל úּכתרּגּומֹו, על ( ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
אבן - אבן ועל עץ, - מכילתא)עץ כט. .(שבועות ְֵֵֶֶֶֶַ

(ç):BLc÷ì úaMä íBé-úà øBëæ̈²¤¬©©−̈§©§«
i"yx£¯BÎÊ∑"ו"ׁשמֹו נאמרּו,זכֹור" אחד ּבדּבּור ר" »ְְְִֶֶֶָָָ
לא)וכן יּומת",à"מחּלליה (לקמן כח)מֹות "ּוביֹום (במדבר ְְְְֵֶַָָ

וכן: כבׂשים". ׁשני כב)הּׁשּבת תלּבׁש(דברים "לא ְְְְִִֵֵַַַָָֹ
וכן: ."ל ּתעׂשה "ּגדלים יח)ׁשעטנז", "ערות (ויקרא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

,"אחי כב)אׁשת הּוא (דברים עליה". יבא "יבמּה ְִֵֶֶָָָָָָֹ

סב)ׁשּנאמר: זּו(תהלים ׁשּתים אלהים, ּדּבר "אחת ְֱֱִִִֶֶֶַַַַֹ
הּוא, ּפעֹול לׁשֹון "זכֹור" כב)ּכמֹו:ׁשמעּתי". (ישעיה ְְְִָָָָ

וׁשתֹו", ג)"אכֹול ב ּפתרֹונֹו:(שמואל וכן ּובכה", הלֹו" ְְְִֵָָָָֹ
הּׁשּבת  יֹום את ּתמיד לזּכר לב נזּדּמן áּתנּו ׁשאם : ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

מזמינֹו ּתהא יפה, חפץ לâטז)לׁשּבת .(ביצה ְְְְִֵֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr ,ci jxk zegiy ihewl)

לקּדׁשֹו הּׁשּבת יֹום את ח)זכֹור (כ, ְְֶַַַָָ
נאמרּו אחד ּבדּבּור - וׁשמֹור (רש"י)זכֹור ְְְִֶֶֶָָָ

ספק  ּביֹותר. ּפׁשּוט איׁש ׁשהיה אחד חסיד היה הּזקן ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלרּבנּו
ׁשּבּתפּלה. הּקׁשים ּבּמקֹומֹות ּפירּוׁש־הּמּלֹות את ידע ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאם
ּבאריכּות. הּתפּלֹות ׁשלֹוׁש ּכל את מתּפּלל היה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָואף־על־ּפי־כן

ּוׁשאלּוהּו: זה, חסיד ׁשל ּתפּלתֹו מּצּורת התּפעלּו ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָהחסידים
מתּפּלל? אּתה "ּבּמה" ?ּכל־ּכ ּתפּלת מתארכת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּדּוע

הּזקן), (רּבנּו מהרּבי ּפעם ׁשׁשמעּתי מה 'זכּורני החסיד: ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָענה
ודּבּור, ּדּבּור ּבכל אחד": ּבדּבּור וׁשמֹור "זכֹור הּמאמר ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָעל

אחד'... ה' את ולׁשמר לזּכר ְְְְִִִִֶֶָֹֹצריכים

(è):Ezëàìî-ìk úéNrå ãárz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«
i"yx£EzÎ‡ÏÓŒÏk ˙ÈNÚÂ∑ א ּתהרהר ׁשּלא עׂשּויה, מלאכּת ּכל ּכאּלּו ּבעיני יהא ׁשּבת, חר ּכׁשּתבא ¿»ƒ»»¿«¿∆ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

(מכילתא)מלאכּת. ְְְַ

‡¯Èז  ‡bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡¯˜LÏ dÓL· ÈÓÈÈc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

d˙eLc˜Ï:ח  ‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»»¿«¿»¿«»≈
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minkg izty

(f)ú(dix` xEB)xn`Y `NW ,i"Wx zpEM ©§¥©¨©©¦¤ŸŸ©
,mPg `EdW '`pBnl' mEBxYd oFWNW¤§©©§§©¨¨¤¦¨
m` la` ,d`pd FA oi`W xnFl dvFx¤©¤¥£¨¨£¨¦
WxiR okl ,xYEn `di d`pd FA Fl did̈¨£¨¨§¥¨¨¥¥¥
FA oi`W ladl dpEMd xTirC ,'ladl'§¤¤§¦©©©¨¨§¤¤¤¥

'mPg' `xwp df ,WOn,i"WxA xtFq zErhe) ©¨¤¦§¨¦¨§¨¥§©¦

`eXl dix` xEbe m"`xd zqxiB iR lr xnFl Kixve§¨¦©©¦¦§©¨§¥§©§¥©¨§

rEcId zFPWl rAWp `eW zrEaW Edfi` ,ladl mPgl§¦¨©¤¤¥¤§©¨§¦§¨§©©¨©

m` s` `N` ,zFPWl `weC e`l m"`xd eilr azke ,'ek§¨©¨¨¨§¥©©§¨§©¤¨©¦

oFWl qtY i"WxW `N` ,oa` `EdW oa` lr rAWp¦§¨©¤¤¤¤¤¤¨¤©¦¨©§

cg` dfe miwlg drAx`l zwlgp `eW zrEaW ,dpWOd©¦§¨§©¨§¤§¤¤§©§¨¨£¨¦§¤¤¨

(FpFWl o`M cr ,mdn:g dxez ¥¤©¨§

(g)à`l miwEqR ipd ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¥§¦Ÿ
,dfl df oixzFq ipd lkC ,Ffl oinFC¦¨§¨¨¥§¦¤¨¤
xnFl Wie .mElM xzFq `l `kd la £̀¨¨¨Ÿ¥§§¥©
'xFkf'C ,df z` df oixzFq `kd mbC§©¨¨§¦¤¤¤§¨
,dUrz `l Epiid 'xFnW'e dUr Epiid©§£¥§¨©§Ÿ©£¤
'xnXd' xn`PW mFwn lM opixn`cM¦§¨§¦©¨¨¤¤¡©¦¨¤
.dUrz `l `N` Fpi` 'l`'e 'ot'E¤§©¥¤¨Ÿ©£¤
rnWn 'xFkf'C ,xnFl Wi cFre .o"Anx©§©§¥©§¨©§©

'xFkf' zNn iM ,dk`ln dUrY l`e§©©£¤§¨¨¦¦©¨
ciRwn `EdW rnWn ,dUr oFWl `Ed§£¥©§©¤©§¦
ciRwn Fpi` la` ,zFAWIW card lr©¨¤¤¤¦§£¨¥©§¦
rnWn 'xFnW'e ,dk`lOd ziUrp m ¦̀©£¥©§¨¨§¨©§©

xFnWIWdvFx ,Ff dk`ln dUrY `NW ¤¦§¤Ÿ¥¨¤§¨¨¤
`N` ,ziUrp dk`ln `di `NW xnFl©¤Ÿ§¥§¨¨©£¥¤¨
:Exn`p cg` xEAcA KgxM lr©¨§¨§¦¤¨¤¤§

á,dxikGd LA cinY `dYW ,xnFlM§©¤§¥¨¦§©§¦¨
'mdxa` zixA xFkf' WExitM `lŸ§¥§§¦©§¨¨
`dYW `N` ,dYr xFkf FWExiRW¤¥§©¨¤¨¤§¥
zklFde zcnzn zAW lW dxikGd©§¦¨¤©¨©§¤¤§¤¤
,iEEiv `le xFwn `l 'xFkf' zNnE .cinŸ¦¦©¨Ÿ¨§Ÿ¦
lr dxFn did `l xFwn did m`W¤¦¨¨¨Ÿ¨¨¤©
did m`e ,daWgOd lr m` iM dNErRd©§¨¦¦©©©§¨¨§¦¨¨
`Ed `N` ,u"nwA o"iGd did `l iEEiv¦Ÿ¨¨©©¦§¨©¤¨
`Ede ,lrFRde daWgOd oiA rSEnn§¨¥©©§¨¨§©©§
'al EpY' WxiR okl ,zicinYd dNErRd©§¨©§¦¦¨¥¥¥§¥

:'ekeâcbp EdGW ,o"Anxd dWwd¦§¨¨©§©¤¤¤¤
dfe ,lNd ziaM dkld ixdW ,dkld£¨¨¤£¥£¨¨§¥¦¥§¤

`xnBd oFWl(eh sC dviA)lM owGd i`OW §©§¨¨¥¨©©©©¨¥¨

did ,zAW cFakl lkF` did einï¨¨¨¥¦§©¨¨¨
DgiPn did 'ek d`p dndA `vFn¥§¥¨¨¨¨¨©¦¨
lkF` did dPnid d`p `vn ,zAWl§©¨¨¨¨¨¥¤¨¨¨¥
dpFxg`d z` giPnE dpFW`xd z ¤̀¨¦¨©¦©¤¨©£¨
zxg` dCn lNd la` ,zAXd mFil§©©¨£¨¦¥¦¨©¤¤
cr ,mFi mFi 'd KExA xn`PW FA dzid̈§¨¤¤¡©¨©
ibilR `lC ,m"`xd uxize .FpFWl o`M̈§§¥¥¨§¥§¨§¦¦
oiprl `N` lNd ziaE i`OW ziA¥©©¥¦¥¤¨§¦§©
la` ,lNd ziaM dkld dfaE ,zFlk`n©£¨¨¤£¨¨§¥¦¥£¨
,utgd lr i`w o`ke ,lNd dcFn utgA§¥¤¤¦¥§¨¨¥©©¥¤
Kixv oi`W d`xp ile .FpFWl o`M cr©¨§§¦¦§¤¤¥¨¦
lNd ziaM dkld mFwn lkaC ,df lkl§¨¤¦§¨¨£¨¨§¥¦¥
df xnF` didW owGd lNdW ,FGn uEg¦¤¦¥©¨¥¤¨¨¥¤
;df lr owGd i`OW mr bilR `l oiCd©¦¨¨¥¦©©©¨¥©¤
la`' xn`W ,bilR did `NW gkEn oke§¥¨¤Ÿ¨¨¨¥¤¨©£¨
,'FA dzid zxg` dCn owGd lNd¦¥©¨¥¦¨©¤¤¨§¨
,KM oiCdW Dil `xiaq `lc rnWn©§©§¨§¦¨¥¤©¦¨
.zxg` dCn Fl didW `N ¤̀¨¤¨¨¦¨©¤¤

:l"Wxdnh dxez ©©§©



פז exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oeyg xn g"xc 'a gp t"y)

להיֹות  צריכה החֹול ימי ׁשּבׁשׁשת הינּו, ּתעבֹוד. ימים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשׁשת
זה  וענין אלקים, ּדׁשם וההסּתר ההעלם את לתּקן ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהעבֹודה

העבֹודה על־ידי ּגם)נעׂשה אּלא ּומצֹות, הּתֹורה ּבעניני רק (לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

נקט", ּדפת סידּורא ּד"תּנא מלאכֹות, ּבל"ט הרׁשּות, ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָּבעניני

ּומּתנֹו מּׂשאֹו ׁשּכאׁשר והינּו, כּו'. ּובמּתן ּבמּׂשא ְְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָועל־ּדר־זה
ׁש"מאמין  ּבאֹופן היא ּדפת" ּב"סידּורא ועבֹודתֹו ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָּבאמּונה,
ה'ׁשמׁש את מגּלה הּוא על־ידי־זה הּנה וזֹורע", העֹולמים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבחי

אלקים. ׁשם ׁשל מהּמגן ֱֲִֵֵֵֶַָָָֹהוי''

(é)éäìà ýåýéì úaL éréáMä íBéåäNrú-àì E §Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧
äzà äëàìî-ìë|ðáeEúîàå Ecár Ezáe E ¨§¨¹̈©¨´¦§´¦¤À©§§³©«£¨«§Æ

éørLa øLà Eøâå Ezîäáe:E §¤§¤½§¥«§−£¤¬¦§¨¤«
i"yx£Ez·e E·e ‰z‡∑ אּלא אינֹו אֹו קטּנים, אּלּו «»ƒ¿ƒ∆ְִֵֵֶַָ

ּבא  לא אּלא הם, מזהרים ּכבר הרי אמרּת: ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֻּגדֹולים?
וזה  הּקטּנים, ׁשביתת על ּגדֹולים להזהיר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָאּלא

קכא)ׁשּׁשנינּו: ׁשֹומעין (שבת אין לכּבֹות, ׁשּבא "קטן ְְִִֵֶֶַָָָָ
עליãמּפני לֹו", .ׁשּׁשביתתֹו ְְִִֵֶֶָָ

(àé)-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤©¨©´¦§¤
íBia çðiå ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà õøàä̈À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈©−̈©©´
úaMä íBé-úà ýåýé Cøa ïk-ìr éréáMä©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²¤¬©©−̈

:eäLc÷éåñ ©§©§¥«
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÁiÂ∑ּבעצמֹו הכּתיב ּכביכֹול «»«««¿ƒƒְְְְִִִַָ

ׁשּמלאכּתֹו לאדם קלֿוחמר הימּנּו ללמד ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמנּוחה,
ּבׁשּבת  נח ׁשּיהא ּוביגיעה .ויקּדׁשהּו∑C¯a.ּבעמל ְְְִִֵֶַָָָָָ≈«ְְֵַַ

וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם בּׁשּׁשי לכֹופלֹו ּבּמן ּבּמן äּברכֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּבֹו יֹורד היה .ׁשּלא ֵֶָָֹ

(áé)éáà-úà ãakéîé ïeëøàé ïrîì Enà-úàå EE ©¥¬¤¨¦−§¤¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½
éäìà ýåýé-øLà äîãàä ìr:Cì ïúð Eñ ©µ¨´£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£EÈÓÈ ÔeÎÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑(מכילתא) הם נֹוטריקֹון ּתֹורה ׁשּדברי יּקצרּון, לאו, ואם יאריכּון. ּתכּבד, אם ¿«««¬ƒ»∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
לאו  - הן מּכלל הן åנדרׁשים: - לאו ּומּכלל ,. ְְְִִִִֵֵָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,zah d"k ,`x`e t"y)

טֹובה, לֹו ׁשעֹוׂשה יהּודי לכל אהבה ׁשל ורגׁש הּטֹוב ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּכרת
ׁשהכרח  אֹו ּפנּיה, איזֹו לפלֹוני ׁשהיתה חׁשּבֹון לער ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻולא

טבעֹו. מּצד זאת ְֲִִַַֹלעׂשֹות
ׁשּבלּבֹו מה ידע הּקּב"ה (א) ׁשהרי: וקל־וחמר, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּובמּכל־ׁשּכן
ואף־על־ּפי־כן  רצֹונֹו, למּלא ּכּונתֹו ׁשאין נבּוכדראּצר, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשל
לאדם  ּבנֹוגע ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ּפעּלתֹו, על ׂשכר לֹו ְְְְֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֻנתן

חברֹו" ׁשל ּבלּבֹו "מה יֹודע ב)ׁשאינֹו עמוד ריש נד, ,(פסחים ְֲִֵֵֵֶֶַַ
לא  אם ּגם - צֹור לכידת (ב) ּפנּיה. ׁשּום לֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹויּתכן
אחר, על־ידי נעׂשית היתה נבּוכדראּצר, על־ידי נעׂשית ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהיתה
ׁשּנעׂשתה  הּטֹובה מה־ּׁשאין־ּכן לּמקֹום, ׁשלּוחים הרּבה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרי
ּכלל. נעׂשית היתה ׁשּלא יּתכן חברֹו ּפעּלת ׁשּלּולי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלֹו,
ּבלבד, נבּוכדראּצר ּבׁשביל היה לא צֹור לכידת על הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ(ג)

Ï‡י  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»¡»»»
Cc·Ú Cz¯·e C¯·e z‡ ‡z„·Ú Ïk „aÚ«̇¿≈»ƒƒ¿»«¿¿»¿«»«¿»

:CÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â C¯ÈÚ·e C˙Ó‡Â¿«¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»

ÈÂ˙יא  ‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»¿»
‡ÓBÈa ÁÂ ÔB‰· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡nÈ ˙È ‡Ú¯‡«¿»»«»¿»»ƒ¿¿»¿»
‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯a Ôk ÏÚ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«≈»ƒ¿»»»¿«¿»

:dLc˜Â¿«¿≈

ÔeÎ¯BÈcיב  ÏÈ„a Cn‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ¯wÈ««»»¿»ƒ»¿ƒƒ¿
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

minkg izty

(i)ãzrC lr ohTd dUFr m` Epiid©§¦¤©¨¨©©©
zrC lr dUFr Fpi`WM la` ,lFcB̈£¨§¤¥¤©©©
l`' `le 'dAM' Fl mixnF` oi` lFcB̈¥§¦©¥§Ÿ©
`NW dEEvn lFcBd wx ,'dAkY§©¤©©¨§¤¤Ÿ

.m"`xd .miciA F`ihgdl(awri zlgp)ile §©£¦§¨©¦¨§¥©£©©£Ÿ§¦
,DzxEvM dpWOd axd `iadCn ,d`xp¦§¤¦§¥¦¨©©¦§¨§¨¨

.EdpiWExt`l ENit` oixdfEnC rnWn©§©§§¨¦£¦§©§¦§
iAB ipinW zWxtA df oiC x`iA axde§¨©¥¥¦¤§¨¨©§¦¦©¥
Wixe ,mC iAB ixg` zWxtaE ,mivxW§¨¦§¨¨©©£¥©¥¨§¥
z`nEh iAB xFn` zWxR̈¨©¡©¥§©

:mipdM`i dxez Ÿ£¦
(`i)äzWxtaE ziW`xA zWxtA oiIr©¥§¨¨©§¥¦§¨¨©

:gNWAai dxez §©©
(ai)åzxUr lkC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨£¤¤

xEACn uEg od dUrz `l zFxACd©¦§Ÿ©£¤¥¦¦
`l Ff mbC WxiR okl ,'Lia` z` cAM'©¥¤¨¦¨¥¥¥§©Ÿ
rnFW dY` od llMnC ,`Ed dUrz©£¤§¦§©¥©¨¥©

.e`l(m"`x):bi dxez ©§¥

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy

(æ)éäìà ýåýé-íL-úà àOú àìàì ék àåMì E ¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ
ô :àåMì BîL-úà àOé-øLà úà ýåýé äwðé§©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§

i"yx£‡ÂMÏ∑ ּכמה ּכתרּגּומֹו), ׁשקר לׁשֹון (הּׁשני, «»¿ְְְְִֵֶֶַַַ
את  לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת זהּו אי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָדתימר
לׁשֹון  (הראׁשֹון זהב ׁשהּוא אבן ׁשל עּמּוד על ְִֶֶֶֶַַַַָָָָהּידּוע:

ּולהבל מּגן, לחּנם הּנׁשּבע זה ׁשל úּכתרּגּומֹו, על ( ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
אבן - אבן ועל עץ, - מכילתא)עץ כט. .(שבועות ְֵֵֶֶֶֶַ

(ç):BLc÷ì úaMä íBé-úà øBëæ̈²¤¬©©−̈§©§«
i"yx£¯BÎÊ∑"ו"ׁשמֹו נאמרּו,זכֹור" אחד ּבדּבּור ר" »ְְְִֶֶֶָָָ
לא)וכן יּומת",à"מחּלליה (לקמן כח)מֹות "ּוביֹום (במדבר ְְְְֵֶַָָ

וכן: כבׂשים". ׁשני כב)הּׁשּבת תלּבׁש(דברים "לא ְְְְִִֵֵַַַָָֹ
וכן: ."ל ּתעׂשה "ּגדלים יח)ׁשעטנז", "ערות (ויקרא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

,"אחי כב)אׁשת הּוא (דברים עליה". יבא "יבמּה ְִֵֶֶָָָָָָֹ

סב)ׁשּנאמר: זּו(תהלים ׁשּתים אלהים, ּדּבר "אחת ְֱֱִִִֶֶֶַַַַֹ
הּוא, ּפעֹול לׁשֹון "זכֹור" כב)ּכמֹו:ׁשמעּתי". (ישעיה ְְְִָָָָ

וׁשתֹו", ג)"אכֹול ב ּפתרֹונֹו:(שמואל וכן ּובכה", הלֹו" ְְְִֵָָָָֹ
הּׁשּבת  יֹום את ּתמיד לזּכר לב נזּדּמן áּתנּו ׁשאם : ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

מזמינֹו ּתהא יפה, חפץ לâטז)לׁשּבת .(ביצה ְְְְִֵֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr ,ci jxk zegiy ihewl)

לקּדׁשֹו הּׁשּבת יֹום את ח)זכֹור (כ, ְְֶַַַָָ
נאמרּו אחד ּבדּבּור - וׁשמֹור (רש"י)זכֹור ְְְִֶֶֶָָָ

ספק  ּביֹותר. ּפׁשּוט איׁש ׁשהיה אחד חסיד היה הּזקן ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלרּבנּו
ׁשּבּתפּלה. הּקׁשים ּבּמקֹומֹות ּפירּוׁש־הּמּלֹות את ידע ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאם
ּבאריכּות. הּתפּלֹות ׁשלֹוׁש ּכל את מתּפּלל היה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָואף־על־ּפי־כן

ּוׁשאלּוהּו: זה, חסיד ׁשל ּתפּלתֹו מּצּורת התּפעלּו ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָהחסידים
מתּפּלל? אּתה "ּבּמה" ?ּכל־ּכ ּתפּלת מתארכת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּדּוע

הּזקן), (רּבנּו מהרּבי ּפעם ׁשׁשמעּתי מה 'זכּורני החסיד: ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָענה
ודּבּור, ּדּבּור ּבכל אחד": ּבדּבּור וׁשמֹור "זכֹור הּמאמר ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָעל

אחד'... ה' את ולׁשמר לזּכר ְְְְִִִִֶֶָֹֹצריכים

(è):Ezëàìî-ìk úéNrå ãárz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«
i"yx£EzÎ‡ÏÓŒÏk ˙ÈNÚÂ∑ א ּתהרהר ׁשּלא עׂשּויה, מלאכּת ּכל ּכאּלּו ּבעיני יהא ׁשּבת, חר ּכׁשּתבא ¿»ƒ»»¿«¿∆ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

(מכילתא)מלאכּת. ְְְַ

‡¯Èז  ‡bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡¯˜LÏ dÓL· ÈÓÈÈc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

d˙eLc˜Ï:ח  ‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»»¿«¿»¿«»≈

Cz„·Ú:ט  Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»
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exziפח zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy
ּבנֹוגע  ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה העֹולם, ּתּקּון ּבׁשביל ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָאּלא
הּטֹוב  הּכרת להיֹות צריכה ׁשּבוּדאי עבּורֹו, ׁשּנעׂשית ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָלטֹובה

כּו'.
הּגמרא ּדברי ב)על־ּדר לג, ׁש"ּתּקנּו(שבת לאּמֹות ּבנֹוגע ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ׁשּתּקנּו מה "ּכל - מרחצאֹות" ּתּקנּו ּגׁשרים, ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָׁשוקים,
ׁשּטֹוענים  ּכאּלּו ׁשּיׁש ועד כּו'". עצמן לצר אּלא ּתּקנּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלא
צר ׁשאין - וכּו' צרּכם ּכל להם ׁשּנֹותן להּקּב"ה, ּבנֹוגע ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּכ
ׁשהרי  ּבּדבר, "ּפנּיה" להּקּב"ה ׁשּיׁש ּכיון כּו', ּולהחזיר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלהֹודֹות
לכבֹודֹו" אּלא ּבראֹו לא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּׁשּברא מה ְְְִֶֶַַָָָָָָָָֹ"ּכל

ּבסֹופּה). אבֹות ְֶֶַָָ(מסכת
הּגמרא ּדברי היפ זה א)והרי נח, מהּו(ברכות טֹוב, "אֹורח ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבׁשבילי". אּלא טרח לא ּׁשּטרח מה ּכל ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹומר..
הּׂשכל  ׁשּגם - ואם אב לכּבּוד ּבנֹוגע לטען ׁשּיכֹולים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּוכפי
- כּו' צרכיו לכל ודאגּו ׁשּגּדלּוהּו ּכיון לכּבדם, ׁשּיׁש ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמחּיב
זאת  לעׂשֹות הכרחּו אּלא הּבן, טֹובת ּבׁשביל זאת עׂשּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹֹֻׁשּלא
הּוא  זה ׁשּטבע ועד ּבנֹו, על לרחם האב ׁשּטבע טבעם, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמּצד
מצּפּונם  את להׁשקיט הצרכּו לא ואילּו חּיים, ּבעלי אצל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻּגם

זאת. עֹוׂשים היּו לא ְִִִַָֹֹהּטבעי,

(âé):çöøú àìñ:óàðú àìñ:áðâú àìñ ¬Ÿ¦§©−´Ÿ¦§¨®´Ÿ¦§½Ÿ
:ø÷L ãr Erøá äðrú-àìñ Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«¤

i"yx£Û‡˙ ‡Ï∑:ׁשּנאמר איׁש, ּבאׁשת אּלא נאּוף אין …ƒ¿»ְֱִִֵֵֶֶֶֶַָ
כ) ואֹומר:(ויקרא והּנֹואפת", הּנֹואף יּומת (יחזקאל "מֹות ְְֵֵֶַַַָ

זרים"יז) את ּתּקח איׁשּה ּתחת המנאפת ."האּׁשה ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
·‚˙ ‡Ï∑.מדּבר הּכתּוב - נפׁשֹות יט)ּבגֹונב (ויקרא …ƒ¿…ְְְֵֵַַָָ

ּבגֹונב  זה אּלא אינֹו אֹו ממֹון. ּבגֹונב ּתגנבּו", ְְְִֵֵֵֶֶָָֹֹ"לא

הּלמד  ּדבר אמרּת: נפׁשֹות? ּבגֹונב ּולהּלן ְְְְֵֵַַַָָָָָָָָממֹון,
ּבדבר  מדּבר תנאף", "לא תרצח", "לא מה ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֹמענינֹו.
ּדבר  תגנב", "לא אף ּביתּֿדין, מיתת עליהם ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשחּיבין

ּביתּֿדין מיתת עליו פו)ׁשחּיב .(סנהדרין ִִֵֶַַָָָ

(ãé)Erø úéa ãîçú àìñErø úLà ãîçú-àì ¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ¥´¤¥¤À
:Erøì øLà ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcáråô §©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay)

ּפׁשּוטים ּבדברים היה ּתֹורה מּתן ׁשענין למה ,ּדוקא הּטעם ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָ
ׁשהמׁש ּופׁשּוטים מּׁשּום ּתחּתֹונים ּבדברים היא העצם כת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָ

למּטה  ׁשאין ּתחּתֹון הכי ּבעֹולם העֹולמֹות, ּבכללּות הן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָּביֹותר,
ׁשּבֹו. ּפׁשּוטים ּבדברים עצמֹו, זה ּבעֹולם והן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָמּמּנּו,

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,zah d"k ,`x`e t"y)

לחברֹו. אדם ּבין הראּויה להנהגה ּגם הּיסֹוד היא ּבה' ְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהאמּונה
יֹותר: ְִִֵָּובפרטּיּות

אדם  ׁשּבין הּמצֹות ׁשּקּיּום ההכרח מהּו לטען: יכֹול ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיהּודי
ההנהגה  עם ּגם ׁשּקׁשּור ּובאפן הּתֹורה, צּוּוי מּצד יהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלחברֹו
רע  הּוא טבעֹו ׁשּמּצד מי ּבׁשלמא - לּמקֹום?! אדם ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּבין
ׂשכר  והבטחת מהּקּב"ה, למֹורא זקּוק הּוא הרי ְְְְֲֵֵַַַָָָָָָָָֻּומׁשחת,
הּוא  אם אבל לחברֹו; אדם ּבין ּכדבעי להתנהג ּכדי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבגן־עדן,
חּיֹות  ּבין (ולא ּתרּבּות ּבני ּבין ונתחּנ ׁשּגדל רגיל, אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹרק
מּדֹות  ּובעל לבב, ר הּוא אם ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָטרף),
ּד"ענּיים  ּבאפן יתנהג טבעֹו מּצד הרי ּתֹולדּתֹו, מּטבע ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹטֹובֹות

וכּסיתֹו" ערֹום ּתראה ּכי ּבית, ּתביא ז)מרּודים נח, ,(ישעי' ְְְִִִִִִִֶַָָ
הּתֹורה. ּבצּוּוי צר ְְִֶַָֹֹללא

האדם  ׁשּכאׁשר - מההפטרה ׁשּלמדים ּכפי - זה על ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוהּמענה
עצמֹו על להעמיד ויכֹול אחד, לאף זקּוק ׁשאינֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָמרּגיׁש
ּבּיׁשּות  יפּגע הּדבר ּכאׁשר לבּסֹוף, הּנה טבעֹו, ּכפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּולהתנהג

הּזּולת  ּבטֹובת יׁשּתּדל ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּנה ׁשּלֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹֹּומציאּות
הפ ׁשּיעׂשה אּדרּבה, אּלא רצּוץ"), קנה "מׁשענת רק ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ(ויהיה
על  וחֹוׁשב עצמֹו, אצל קרֹוב ׁשאדם לפי והינּו, כּו'. ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהּטֹוב
יׁש נעׂשה הּזמן ּובמׁש הּזּולת, על מאׁשר יֹותר ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָעצמֹו

ּבּתניא ׁשּכתּוב מה ועל־ּדר) יֹותר יג)ּומציאּות אפילּו(פרק ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ
יֹותר  נתחּזק הרע.. ׁשל ועצמּותֹו ׁש"מהּותֹו ל"ּבינֹוני", ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבנֹוגע
ּוׁשאר  ּוׁשתּיה ּבאכילה הרּבה ּבֹו ׁשּנׁשּתּמׁש הּזמן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבהמׁש
לעצמֹו, ּכּלֹו העֹולם את לכּבׁש ׁשרֹוצה ועד עֹולם־הּזה"), ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻעניני
אפילּו - (וזאת כּו' אחרים לרּמֹות צרי זה ּבׁשביל אם ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָֹּגם

ׁשקר). לאמירת ׁשּי היה לא ּבתחּלה ְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹאם
"לא  האחרֹונֹות, הּדּברֹות ׁשּגם הּדּברֹות, ּבעׂשרת הּוא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹוכן
יׁש לחברֹו, אדם ׁשּבין ענינים ׁשהם וגֹו'", תחמֹוד ו"לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹתגנב"
ּכמֹו הּקּב"ה, צּוּוי מּצד אּלא) האדם, טבע מּצד (לא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹלקּימם
לאחרי  ּבאים ׁשהם ּבכ וכמדּגׁש לּמקֹום, אדם ׁשּבין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּמצֹות

גֹו'" נסמן)"אנכי ושם .400 עמוד מג כרך מנחם' 'תורת גם .(ראה ִָֹ

e‚z·.יג  ‡Ï .Ûe‚z ‡Ï .LÙ ÏBË˜z ‡Ï»ƒ¿¿»»¿»ƒ¿
:‡¯˜L„ ‡˙e„‰Ò C¯·Áa „‰Ò˙ ‡Ï»«¿≈¿«¿»«¬»¿ƒ¿»

‡z˙יד  „ÓÁ˙ ‡Ï .C¯·Á ˙Èa „ÓÁ˙ ‡Ï»«¿≈≈«¿»»«¿≈ƒ«
Èc ÏÎÂ d¯ÓÁÂ d¯B˙Â d˙Ó‡Â dc·ÚÂ C¯·Á«¿»¿«¿≈¿«¿≈¿≈«¬»≈¿…ƒ

:C¯·ÁÏ¿«¿»



פט exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ycew zayl inei xeriy

ß hay 'k ycew zay ß

(åè)úàå íãétlä-úàå úìBwä-úà íéàø íòä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤©©¦¦À§¥Æ
eãîòiå eòðiå íòä àøiå ïLò øää-úàå øôMä ìB÷́©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§¨¨Æ©¨ª½©©«©§−

:÷çøî¥«¨«Ÿ
i"yx£ÎÂÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ Ï∑ אחד ּבהם היה ׁשּלא מלּמד ¿»»»ƒְֵֶֶֶַָָָָֹ

לֹומר:æסּומא  ּתלמּוד – אּלם? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין . ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּתלמּוד  חרׁש? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין העם", כל ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ"וּיענּו

ונׁשמע" "נעׂשה ‰ÏBw˙.(מכילתא)לֹומר: ˙‡ ÌÈ‡B¯∑ ְְֲִֶַַָƒ∆«…
אחר  ּבמקֹום לראֹות ׁשאיֿאפׁשר הּנׁשמע, את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָרֹואין

‰ÏBw˙.(שם) הּגבּורה çהּיֹוצאין ∑‡˙ ∑eÚiÂ.מּפי ∆«…ְְִִִַַָ«»À
אּלא (שם) נּוע Á¯Ó˜.זיע èאין e„ÓÚiÂ∑(שם)היּו ִֵֶַַָ«««¿≈»…ָ

מחניהם  ּכאר מיל, עׂשר ׁשנים לאחֹוריהם ,éנרּתעין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּנאמר: להחזירן, אֹותן ּומסּיעין ּבאין הּׁשרת ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומלאכי

סח) יּדדּון"(תהלים יּדדּון צבאֹות ."מלכי ְְִִֵַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay)

ענין  ּוכמֹו ההעּדר, להיֹות צרי והתהּוּות הויה לכל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּקדם
על־ידי  החרדה ענין ּגם־ּכן ּדזהּו הּגּלּוי. ׁשּבׁשביל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּצמצּום
העם  וּירא ענין (ׁשּזהּו ּתֹורה ּבמּתן ׁשהיּו ּוברקים ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּקֹולֹות
ההויה, אל הּקֹודם ההעּדר ׁשּזהּו החרדה), ענין גֹו', ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוּינּועּו

העצמּות  ּגּלּוי את לקּבל ׁשּיּוכלּו ּבּטּול ּבבחינת ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכדי
העצם, להמׁשכת והּכלי ההכנה הּוא זה ׁשהעּדר ּתֹורה. ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבמּתן

האמּתית. ההויה ֲֲִִֶַָָָׁשהּוא

(æè)äòîLðå eðnò äzà-øac äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤½©¤©¨¬¦−̈§¦§¨®¨
:úeîð-ït íéäìû eðnò øaãé-ìàå§©§©¥¬¦¨²¡Ÿ¦−¤¨«

(æé)øeáòáì ék eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©Ÿ̧¤¤´¤¨¨»©¦¼̈¼¦À§©«£Æ
Búàøé äéäz øeáòáe íéäìûä àa íëúà úBqð©´¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®©«£À¦«§¤¯¦§¨²

:eàèçú ézìáì íëéðt-ìò©§¥¤−§¦§¦¬¤«¡¨«
i"yx£ÌÎ˙‡ ˙Bq ¯e·Ú·Ï∑,ּבעֹולם אתכם לגּדל ¿«¬«∆¿∆ְְֵֶֶַָָ

עליכם  נגלה ּבכבֹודֹו ׁשהּוא ּבאּמֹות ׁשם לכם .ׁשּיצא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ
˙Bq∑:ּכמֹו ּוגדּלה, הרמה סב)לׁשֹון "הרימּו(ישעיה «ְְְֲִָָָָֻ
מט)נס", נּסי",(שם ל)"ארים הּגבעה"(שם על ,ë"וכּנס ְְִִִִֵֵַַַָָ

זקּוף  B˙‡¯È.ׁשהּוא ‰È‰z ¯e·Ú·e∑ די עלֿי ֶָ«¬ƒ¿∆ƒ¿»ְֵַ
זּולתֹו אין ּכי ּתדעּו ּומאּים, יראּוי אֹותֹו ְְְִִֵֵֶֶָָָֻׁשראיתם

מּפניו  .ותיראּו ְְִִָָ

ÈÂ˙טו  ‡i¯BÚa ˙ÈÂ ‡iÏ˜ ˙È ÔÊÁ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»»»»»«»¿»»«»¿»
eÚÊÂ ‡nÚ ‡ÊÁÂ Ôz ‡¯eË ˙ÈÂ ‡¯ÙBL Ï«̃»»¿»»»≈«¬»«»¿»

:˜ÈÁ¯Ó eÓ˜Â¿»≈»ƒ

ÏÂ‡טז  Ïa˜e ‡nÚ z‡ ÏlÓ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆«≈«¿ƒ»»¿«≈¿»
:˙eÓ ‡ÓÏÈc ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ ÏlÓ˙Èƒ¿«≈ƒ»»ƒ√»¿»ƒ¿»¿

ÏÈ„aיז  È¯‡ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬¬≈¿ƒ
ÏÈ„·e ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙‡ ÔBÎ˙È ‰‡qÏ¿«»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»¿ƒ
‡Ïc ÏÈ„a ÔBÎÈt‡ ÏÚ dzÏÁ„ È‰˙cƒ¿≈««¿≈««≈¿ƒ¿»

:Ôe·eÁ¿̇

minkg izty

(eh)ædf opiWxC xaM `de ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨§¨¨§¦©¤
,'mrd lk ipirl' lirlC `xTn¦§¨¦§¥§¥¥¨¨¨
mFwn lMn ,xnFl Wie .i"Wx WxitcM¦§¥¥©¦§¥©¦¨¨
Eid `NW xnFl `xw i`dl oikixv§¦¦§©§¨©¤Ÿ¨
oYn xg`l mB oiOEqe zFdM mdipir¥¥¤¥§¦©§©©©©
drWA lMYqOd ENit`C ,dxFY¨©£¦©¦§©¥§¨¨
iBg ax xn` mdici oiqxFR mipdMdW¤©Ÿ£¦§¦§¥¤¨©©©©
ipRn zFdM oiUrp eipirW inlWExiA©§©§¦¤¥¨©£¦¥¦§¥
o`M oMW lM ,odilr dxFW dpikXdW¤©§¦¨¨£¥¤¨¤¥¨

:xzFiA dpikW iENiB E`xWçdWwC ¤¨¦§¦¨§¥§¨¤
'zFlFTd z` mi`Fx mrd lke'C ,i"Wxl§©¦¦§¨¨¨¦¤©
,dxFY oYn mcFw did df KgxM lr 'ebe©¨§¨¤¨¨¤©©¨

'miwxaE zFlFw idie' lirl aizkcM§¦§¦§¥©§¦§¨¦
ErEpIe' `kd aizkC `d oM m` ,'ebe¦¥¨¦§¦¨¨©¨
,lirlC zFlFT` i`w 'wFgxn EcnrIe©©©§¥¨¨¥©¦§¥
mcFw lirl df aYkp `l dOl oM m`e§¦¥¨¨Ÿ¦§©¤§¥¤
i`wC WxiR okl ,zFxACd zxUr£¤¤©¦§¨¥¥¥§¨¥

:zFxACd zxUr lW zFlFT`èoFWNn ©¤£¤¤©¦§¦§
`dC ,cpe rp oFWNn `le zzxE rif¦©§¥§Ÿ¦§¨¨¨§¨

:'wFgxn EcnrIe' aizM KM xg`ézlgp) ©©¨§¦©©©§¥¨©£©

(awrimipW didW Dil `pn ,xn`Y m`e ©£Ÿ§¦Ÿ©§¨¥¤¨¨§¥
xnFl Wi .zFgR `le lin xUr̈¨¦§Ÿ¨¥©
crC rnWn ,'wFgxn EcnrIe' aizkCn¦¦§¦©©©§¥¨©§©§©
KxF`e ,aFxwA micnFr Eid eiWkr©§¨¨§¦§¨§¤

rnW ,lin xUr mipW dzid mdipgn©£¥¤¨§¨§¥¨¨¦§©
sFqA cnFr didW FzF` mbC DPin¦¨§©¤¨¨¥§
`wlq i`e ,aFxw `xwp did dpgOd©©£¤¨¨¦§¨¨§¦¨§¨
xUr mipW mirYxp Eid `lC KYrC©§¨§Ÿ¨¦§¨¦§¥¨¨
W`xA cnFr didW df oM m` lin¦¦¥¤¤¨¨¥§Ÿ
xUr mipW KFzA cnr dYr mB dpgOd©©£¤©©¨¨©§§¥¨¨
,'wFgxn EcnrIe' xn` Ki`e lin¦§¥¨©©©©§¥¨

:w"Fcefh dxez §
(fi)ë`xwp df mW lrC xnFl FpFvx§©§©¥¤¦§¨

'zFQp' iOp ikd ,mxEnE sEwf `EdW ,'qp'¥¤¨¨¨¦©¦©
:minxEn EidIWgi dxez ¤¦§¨¦

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy
ּבנֹוגע  ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה העֹולם, ּתּקּון ּבׁשביל ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָאּלא
הּטֹוב  הּכרת להיֹות צריכה ׁשּבוּדאי עבּורֹו, ׁשּנעׂשית ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָלטֹובה

כּו'.
הּגמרא ּדברי ב)על־ּדר לג, ׁש"ּתּקנּו(שבת לאּמֹות ּבנֹוגע ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ׁשּתּקנּו מה "ּכל - מרחצאֹות" ּתּקנּו ּגׁשרים, ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָׁשוקים,
ׁשּטֹוענים  ּכאּלּו ׁשּיׁש ועד כּו'". עצמן לצר אּלא ּתּקנּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלא
צר ׁשאין - וכּו' צרּכם ּכל להם ׁשּנֹותן להּקּב"ה, ּבנֹוגע ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּכ
ׁשהרי  ּבּדבר, "ּפנּיה" להּקּב"ה ׁשּיׁש ּכיון כּו', ּולהחזיר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלהֹודֹות
לכבֹודֹו" אּלא ּבראֹו לא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּׁשּברא מה ְְְִֶֶַַָָָָָָָָֹ"ּכל

ּבסֹופּה). אבֹות ְֶֶַָָ(מסכת
הּגמרא ּדברי היפ זה א)והרי נח, מהּו(ברכות טֹוב, "אֹורח ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבׁשבילי". אּלא טרח לא ּׁשּטרח מה ּכל ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹומר..
הּׂשכל  ׁשּגם - ואם אב לכּבּוד ּבנֹוגע לטען ׁשּיכֹולים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּוכפי
- כּו' צרכיו לכל ודאגּו ׁשּגּדלּוהּו ּכיון לכּבדם, ׁשּיׁש ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמחּיב
זאת  לעׂשֹות הכרחּו אּלא הּבן, טֹובת ּבׁשביל זאת עׂשּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹֹֻׁשּלא
הּוא  זה ׁשּטבע ועד ּבנֹו, על לרחם האב ׁשּטבע טבעם, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמּצד
מצּפּונם  את להׁשקיט הצרכּו לא ואילּו חּיים, ּבעלי אצל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻּגם

זאת. עֹוׂשים היּו לא ְִִִַָֹֹהּטבעי,

(âé):çöøú àìñ:óàðú àìñ:áðâú àìñ ¬Ÿ¦§©−´Ÿ¦§¨®´Ÿ¦§½Ÿ
:ø÷L ãr Erøá äðrú-àìñ Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«¤

i"yx£Û‡˙ ‡Ï∑:ׁשּנאמר איׁש, ּבאׁשת אּלא נאּוף אין …ƒ¿»ְֱִִֵֵֶֶֶֶַָ
כ) ואֹומר:(ויקרא והּנֹואפת", הּנֹואף יּומת (יחזקאל "מֹות ְְֵֵֶַַַָ

זרים"יז) את ּתּקח איׁשּה ּתחת המנאפת ."האּׁשה ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
·‚˙ ‡Ï∑.מדּבר הּכתּוב - נפׁשֹות יט)ּבגֹונב (ויקרא …ƒ¿…ְְְֵֵַַָָ

ּבגֹונב  זה אּלא אינֹו אֹו ממֹון. ּבגֹונב ּתגנבּו", ְְְִֵֵֵֶֶָָֹֹ"לא

הּלמד  ּדבר אמרּת: נפׁשֹות? ּבגֹונב ּולהּלן ְְְְֵֵַַַָָָָָָָָממֹון,
ּבדבר  מדּבר תנאף", "לא תרצח", "לא מה ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֹמענינֹו.
ּדבר  תגנב", "לא אף ּביתּֿדין, מיתת עליהם ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשחּיבין

ּביתּֿדין מיתת עליו פו)ׁשחּיב .(סנהדרין ִִֵֶַַָָָ

(ãé)Erø úéa ãîçú àìñErø úLà ãîçú-àì ¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ¥´¤¥¤À
:Erøì øLà ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcáråô §©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay)

ּפׁשּוטים ּבדברים היה ּתֹורה מּתן ׁשענין למה ,ּדוקא הּטעם ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָ
ׁשהמׁש ּופׁשּוטים מּׁשּום ּתחּתֹונים ּבדברים היא העצם כת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָ

למּטה  ׁשאין ּתחּתֹון הכי ּבעֹולם העֹולמֹות, ּבכללּות הן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָּביֹותר,
ׁשּבֹו. ּפׁשּוטים ּבדברים עצמֹו, זה ּבעֹולם והן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָמּמּנּו,

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,zah d"k ,`x`e t"y)

לחברֹו. אדם ּבין הראּויה להנהגה ּגם הּיסֹוד היא ּבה' ְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהאמּונה
יֹותר: ְִִֵָּובפרטּיּות

אדם  ׁשּבין הּמצֹות ׁשּקּיּום ההכרח מהּו לטען: יכֹול ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיהּודי
ההנהגה  עם ּגם ׁשּקׁשּור ּובאפן הּתֹורה, צּוּוי מּצד יהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלחברֹו
רע  הּוא טבעֹו ׁשּמּצד מי ּבׁשלמא - לּמקֹום?! אדם ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּבין
ׂשכר  והבטחת מהּקּב"ה, למֹורא זקּוק הּוא הרי ְְְְֲֵֵַַַָָָָָָָָֻּומׁשחת,
הּוא  אם אבל לחברֹו; אדם ּבין ּכדבעי להתנהג ּכדי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבגן־עדן,
חּיֹות  ּבין (ולא ּתרּבּות ּבני ּבין ונתחּנ ׁשּגדל רגיל, אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹרק
מּדֹות  ּובעל לבב, ר הּוא אם ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָטרף),
ּד"ענּיים  ּבאפן יתנהג טבעֹו מּצד הרי ּתֹולדּתֹו, מּטבע ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹטֹובֹות

וכּסיתֹו" ערֹום ּתראה ּכי ּבית, ּתביא ז)מרּודים נח, ,(ישעי' ְְְִִִִִִִֶַָָ
הּתֹורה. ּבצּוּוי צר ְְִֶַָֹֹללא

האדם  ׁשּכאׁשר - מההפטרה ׁשּלמדים ּכפי - זה על ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוהּמענה
עצמֹו על להעמיד ויכֹול אחד, לאף זקּוק ׁשאינֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָמרּגיׁש
ּבּיׁשּות  יפּגע הּדבר ּכאׁשר לבּסֹוף, הּנה טבעֹו, ּכפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּולהתנהג

הּזּולת  ּבטֹובת יׁשּתּדל ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּנה ׁשּלֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹֹּומציאּות
הפ ׁשּיעׂשה אּדרּבה, אּלא רצּוץ"), קנה "מׁשענת רק ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ(ויהיה
על  וחֹוׁשב עצמֹו, אצל קרֹוב ׁשאדם לפי והינּו, כּו'. ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהּטֹוב
יׁש נעׂשה הּזמן ּובמׁש הּזּולת, על מאׁשר יֹותר ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָעצמֹו

ּבּתניא ׁשּכתּוב מה ועל־ּדר) יֹותר יג)ּומציאּות אפילּו(פרק ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ
יֹותר  נתחּזק הרע.. ׁשל ועצמּותֹו ׁש"מהּותֹו ל"ּבינֹוני", ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבנֹוגע
ּוׁשאר  ּוׁשתּיה ּבאכילה הרּבה ּבֹו ׁשּנׁשּתּמׁש הּזמן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבהמׁש
לעצמֹו, ּכּלֹו העֹולם את לכּבׁש ׁשרֹוצה ועד עֹולם־הּזה"), ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻעניני
אפילּו - (וזאת כּו' אחרים לרּמֹות צרי זה ּבׁשביל אם ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָֹּגם

ׁשקר). לאמירת ׁשּי היה לא ּבתחּלה ְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹאם
"לא  האחרֹונֹות, הּדּברֹות ׁשּגם הּדּברֹות, ּבעׂשרת הּוא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹוכן
יׁש לחברֹו, אדם ׁשּבין ענינים ׁשהם וגֹו'", תחמֹוד ו"לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹתגנב"
ּכמֹו הּקּב"ה, צּוּוי מּצד אּלא) האדם, טבע מּצד (לא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹלקּימם
לאחרי  ּבאים ׁשהם ּבכ וכמדּגׁש לּמקֹום, אדם ׁשּבין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּמצֹות

גֹו'" נסמן)"אנכי ושם .400 עמוד מג כרך מנחם' 'תורת גם .(ראה ִָֹ

e‚z·.יג  ‡Ï .Ûe‚z ‡Ï .LÙ ÏBË˜z ‡Ï»ƒ¿¿»»¿»ƒ¿
:‡¯˜L„ ‡˙e„‰Ò C¯·Áa „‰Ò˙ ‡Ï»«¿≈¿«¿»«¬»¿ƒ¿»

‡z˙יד  „ÓÁ˙ ‡Ï .C¯·Á ˙Èa „ÓÁ˙ ‡Ï»«¿≈≈«¿»»«¿≈ƒ«
Èc ÏÎÂ d¯ÓÁÂ d¯B˙Â d˙Ó‡Â dc·ÚÂ C¯·Á«¿»¿«¿≈¿«¿≈¿≈«¬»≈¿…ƒ

:C¯·ÁÏ¿«¿»



exziצ zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ycew zayl inei xeriy

(çé)ìôøòä-ìà Lbð äLîe ÷çøî íòä ãîòiå©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´¤¨«£¨¤½
ñ :íéäìûä íL-øLà£¤−̈¨«¡Ÿ¦«

i"yx£ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb∑,חׁש מחּצֹות: מּׁשלׁש לפנים ƒ«∆»¬»∆ְְִִִִֶָֹֹ
עדֿלב  ּבאׁש ּבֹוער "וההר ׁשּנאמר: וערפל, ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָענן

הענן, עב הּוא ערפל וערפל". ענן חׁש ֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשמים
הענן" ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה לֹו: .ׁשאמר ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

(èé)ìàøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®
:íënò ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà©¤´§¦¤½µ¦¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«

i"yx£¯Ó‡˙ ‰k∑ ּבּלׁשֹוןì הּזה.Ì˙È‡¯ Ìz‡∑יׁש ……«ֶַַָ«∆¿ƒ∆ֵ
מׂשיחין  ּׁשאחרים למה רֹואה, ּׁשאדם מה ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהפרׁש
חלּוק  ׁשּלּבֹו ּפעמים לֹו, מׂשיחין ּׁשאחרים ׁשּמה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָלֹו:

Èz¯ac.מּלהאמין  ÌÈÓM‰ ÔÓ Èk∑ אחד וכתּוב ְֲִִַƒƒ«»«ƒƒ«¿ƒְֶָָ
הּׁשליׁשי  הּכתּוב ּבא סיני". הר על ה' "וּירד ְִִִֵֵֶַַַַַַָָאֹומר:

ּביניהם ד)והכריע את (דברים הׁשמיע הּׁשמים "מן : ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
הּגדֹולה": אּׁשֹו את הרא הארץ ועל ליּסרּך ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָקֹולֹו

ּבּׁשמ  הארץ.ּכבֹודֹו על ּוגבּורתֹו ואּׁשֹו ּדבר (מכילתא)ים, ְְְִִֶַַַָָָָָָ
ההר, על והּציען הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים הרּכין ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָאחר:

אֹומר: הּוא יח)וכן וּירד"(תהלים ׁשמים ."וּיט ְִֵֵֵֵַַַַָ

(ë)àì áäæ éýìàå óñë éýìà ézà ïeNòú àì¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ
:íëì eNòú©«£−¨¤«

i"yx£Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï∑ ׁשּמׁשי ּדמּות ּתעשּון לא …«¬ƒƒְֲַַַָֹ
ּבּמרֹום. לפני ÛÒÎ.(מכילתא)המׁשּמׁשים È‰Ï‡∑ ּבא ְְְִַַַַָָ¡…≈∆∆ָ

ׁשּלא  אּתי לעמד עֹוׂשה ׁשאּתה הּכרּובים על ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹלהזהיר
ּכסף, ׁשל לעׂשֹותם ׁשּניתם ׁשאם ּכסף, ׁשל ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָיהיּו

ּכאלהּות  לפני הן Ê‰·.הרי È‰Ï‡Â∑ להזהיר ּבא ְֲֵֵֵַָֹ≈…≈»»ְְִַָ

הרי  ארּבעה, עׂשית ׁשאם ׁשנים: על יֹוסיף ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
זהב  ּכאלהי לפני ÌÎÏ.הן eNÚ˙ ‡Ï∑:ּתאמר לא ְֵֵֵַָָָֹ…«¬»∆ַֹֹ

מדרׁשֹות, ּובבּתי ּכנסּיֹות ּבבּתי ּכרּובים עֹוׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָהריני
"לא  נאמר: לכ עֹולמים, ּבבית עֹוׂשה ׁשאני ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּכדר

לכם" .תעׂשּו ֲֶַָ

(àë)éúìò-úà åéìò zçáæå él-äNòz äîãà çaæîE ¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ
éîìL-úàåðàö-úà EíB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå E §¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®§¨©¨Æ

éìà àBáà éîL-úà øékæà øLàézëøáe E:E £¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−¥«©§¦«
i"yx£ÊÓ‰Ó„‡ Áa∑ ּבאדמה על îמחּבר יבנּנּו ׁשּלא ƒ¿«¬»»ְְֲִֶֶַָָָָֹֻ

ּבסיס) אחרת: (נסחה ּכפיס ּגּבי על אֹו עּמּודים, ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּגּבי
מזּבח (מכילתא) חלל את ממּלא ׁשהיה אחר: ּדבר .ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

חנּיתן  ּבׁשעת אדמה ÈÏ.הּנחׁשת ‰NÚz∑ ׁשּתהא ְְֲֲִִֶַַָָָָֹ«¬∆ƒְֵֶ
לׁשמי  עׂשּיתֹו ÂÈÏÚ.ּתחּלת zÁ·ÊÂ∑:ּכמֹו אצלֹו, ְְֲִִִִַָ¿»«¿»»»ְְֶ

ב) מנּׁשה"(במדבר מּטה אּלא .(מכילתא)"ועליו אינֹו אֹו ְְֵֵֶֶַַָָָ
מזּבח  על והּדם "הּבׂשר לֹומר: ּתלמּוד מּמׁש? ְְְִַַַַַַַָָָָָָעליו

הּמזּבח ּבראׁש ׁשחיטה ואין ,"אלהי נח)ה' .(זבחים ְְְְֱִִֵֵֶַַָֹֹ
EÈÓÏLŒ˙‡Â EÈ˙ÏÚ .ּומּבקרðמּצאנאׁשר ∑‡˙ ∆……∆¿∆¿»∆ְְֲִִֶֶָֹ

E¯˜aŒ˙‡Â E‡ˆŒ˙‡∑ֿואת עלתי ל"את ּפרּוׁש ∆…¿¿∆¿»∆ְְֵֶֶֶֹֹ
"ׁשלמי.ÈÓLŒ˙‡ ¯ÈkÊ‡ ¯L‡ ÌB˜n‰ŒÏÎa∑ ְֶָ¿»«»¬∆«¿ƒ∆¿ƒ

ל אּתן ׁשם ñאׁשר ׁשּלי, הּמפרׁש ׁשם להזּכיר רׁשּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מּכאן  .עלי ׁשכינתי אׁשרה ,'ּוברכּתי אלי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'אבֹוא

למד  אּלא אּתה הּמפרׁש ׁשם להזּכיר רׁשּות נּתן ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשם  הּבחירה. ּבית וזהּו ׁשם, ּבאה ׁשהּׁשכינה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּבמקֹום
ּבנׂשיאת  הּמפרׁש ׁשם להזּכיר לּכהנים רׁשּות ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֹנּתן

העם  את לבר .ּכּפים ְִֵֶַַָָָ

Ïˆ„יח  ·¯˜ ‰LÓe ˜ÈÁ¯Ó ‡nÚ Ì˜Â¿»«»≈»ƒ…∆»≈¿«
:ÈÈ„ ‡¯˜È Ôn˙c ‡˙ËÈn‡«ƒ¿»ƒ«»¿»»«¿»

Ï‡¯NÈיט  È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈
:ÔBÎnÚ ˙ÈÏÈlÓ ‡iÓL ÔÓ È¯‡ ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒ¬≈ƒ¿«»«≈ƒƒ¿

ÔÏÁ„Âכ  ÛÒÎc ÔÏÁc ÈÓ„˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿√»»«¬»ƒ¿«¿«¬»
:ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ·‰„cƒ¿»»«¿¿¿

„Áaכא  È‰˙e ÈÓ„˜ „aÚz ‡˙Ó„‡ Áa„Ó«¿««¿¿»«¿≈√»»¿≈««
CÚ ÔÓ CL„e˜ ÒÎ ˙ÈÂ C˙ÂÏÚ ˙È È‰BÏÚ¬ƒ»¬»»»¿»¿«¿»ƒ»»
ÈzÎL ˙È È¯L‡ Èc ‡¯˙‡ ÏÎa C¯Bz ÔÓeƒ»¿»«¿»ƒ«¿≈»¿ƒ¿ƒ

:CpÎ¯·‡Â CÏ È˙k¯a ÁÏL‡ ÔnzÏ¿«»∆¿«ƒ¿¿ƒ»∆¡»≈ƒ»

minkg izty
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צי exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ycew zayl inei xeriy

(áë)ïäúà äðáú-àì él-äNòz íéðáà çaæî-íàå§¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−
äììçzå äéìò zôðä Eaøç ék úéæb: ¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨

i"yx£ÌÈ·‡ ÁaÊÓ Ì‡Â∑(מכילתא) יׁשמעאל רּבי ¿ƒƒ¿«¬»ƒְִִֵַָ
מׁשלׁשה: חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ו'אם' 'אם' ּכל ְְְִִִֵֶַָָָֹאֹומר:
מׁשּמׁש זה 'אם' הרי ּתעׂשהּֿלי", אבנים מזּבח ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ"ואם
אבנים' מזּבח ּתעׂשהּֿלי 'וכאׁשר 'ּכאׁשר': ְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַָּבלׁשֹון
עלי חֹובה ׁשהרי ּגזית", אתהן תבנה "לא –ְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָֹ

ׁשּנאמר: אבנים, מזּבח כז)לבנֹות "אבנים (דברים ְְֱֲֲִִִִֶֶַַָָ
וכן ּתבנה". כב)ׁשלמֹות חֹובה (לקמן ּתלוה", ּכסף "אם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָ

ׁשּנאמר: טו)הּוא, זה (דברים ואף ּתעביטּנּו", "והעבט ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַ
וכן: 'ּכאׁשר'. ּבלׁשֹון ב)מׁשּמׁש ּתקריב (ויקרא "ואם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַ

ועל  חֹובה. ׁשהיא העמר מנחת זּו ּבּכּורים", ְְְִִִִִֶֶַַַָָֹמנחת
ּובלׁשֹון  וּדאין, אּלא ּתלּויין הּללּו 'אם' אין ,ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּכרח

מׁשּמׁשים  הם ׁשּפֹוסלן ∑ÈÊb˙.'ּכאׁשר' ּגזיזה, לׁשֹון ְְֲִֵֶַַ»ƒְְְִֶָָ
ּבברזל  ÈÏÚ‰.ּומכּתתן zÙ‰ Ea¯Á Èk∑'ּכי' הרי ְְְְֶַַָƒ«¿¿≈«¿»»∆»ֲִֵ

ּתניף  ּפן 'ּדילמא', ׁשהּוא 'ּפן' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָזה
עליה  חרּב.‰ÏÏÁzÂ∑הנפּת ׁשאם למדּת, הא ְְֶַָָ«¿«¬∆»ְְִֵֶַַָָָָ

חּללּת ּברזל, דמדות)עליה ג' נברא (פרק ׁשהּמזּבח , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ימיו  לקּצר נברא והּברזל אדם, ׁשל ימיו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלהארי
.הּמארי על המקּצר ׁשּיּונף ּבדין זה אין אדם, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשל
לאביהם  יׂשראל ּבין ׁשלֹום מּטיל ׁשהּמזּבח ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָועֹוד,
ּומחּבל. ּכֹורת עליו יבא לא ,לפיכ ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹׁשּבּׁשמים.

קלֿוחמר  ּדברים רֹואֹות :òוהרי ׁשאינן אבנים ּומה ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּמּטילֹות  עלֿידי מדּברֹות, ולא ׁשֹומעֹות ְְְְְְִֵֶַַַֹֹולא
ּברזל", עליהם תניף "לא ּתֹורה: אמרה ְְֲִֵֶֶַָָָָָֹׁשלֹום,
מׁשּפחה  ּבין לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ׁשלֹום ְְְִִִִֵֵַַָָָהּמּטיל
עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  לחברֹו, אדם ּבין ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָלמׁשּפחה,

ּפרענּות  ּתבֹואהּו .ׁשּלא ְְֵֶָֹֻ

(âë)äìbú-àì øLà éçaæî-ìò úìòîá äìòú-àìå§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬
ôôô :åéìò Eúåøò¤§¨«§−¨¨«

i"yx£˙ÏÚÓ· ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ∑ּכבׁש ּבֹונה ּכׁשאּתה ¿…«¬∆¿«¬…ְֶֶֶֶַָ
ּתעׂשהּו לא אשקלונ"ש ôלּמזּבח, מעלֹות, מעלֹות ְֲֲֲִֵֵַַַַַֹ

ּומׁשּפע  יהא חלּוק אּלא ˙Ïb.ּבלע"ז, ‡Ï ¯L‡‰ ְְְֵֶַַָָָֻ¬∆…ƒ»∆
E˙Â¯Ú∑ להרחיב צרי אּתה הּמעלֹות ׁשעלֿידי ∆¿»¿ְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

ׁשהרי  מּמׁש, ערוה ּגּלּוי ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי .ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּפסיעֹותי
הרחבת  מּכלֿמקֹום מכנסיֿבד", להם "ועׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכתיב

ּבהם  נֹוהג ואּתה הּוא, ערוה לגּלּוי קרֹוב ְְְְִִֵֶֶַַָָָָהּפסיעֹות
הּללּו אבנים ּומה קלֿוחמר: ּדברים והרי ּבּזיֹון. ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמנהג
ּתֹורה: אמרה ּבזיֹונן, על להקּפיד ּדעת ּבהם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאין
ּבּזיֹון, מנהג ּבהם ּתנהג לא ,צר ּבהם ויׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהֹואיל
ּבזיֹונֹו, על ּומקּפיד יֹוצר ּבדמּות ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַחבר

ְַַַַַָָעלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה:
סימן. יונד"ב פסוקים, יתרו ע"ב פרשת חסלת

˙·Èכב  ‡Ï ÈÓ„˜ „aÚz ÔÈ·‡ Áa„Ó Ì‡Â¿ƒ«¿««¿ƒ«¿≈√»«»ƒ¿≈
Ô‰˙ÈdÏÚ Ca¯Á ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÏÈÒt »¿≈¿ƒ»»¿ƒ«¿»¬«

:dpÏlÁ˙e¿«¿ƒ«

˙˙ÈÏbכג  ‡Ïc ÈÁa„Ó ÏÚ ÔÈb¯„a ˜q˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿«¿ƒ««¿¿ƒƒ»ƒ¿¿ƒ
Ù Ù Ù :È‰BÏÚ C˙È¯Ú∆¿¿»¬ƒ

åòø ¯ øãò íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

minkg izty
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:zFlrn©£

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ycew zayl inei xeriy

(áë)ïäúà äðáú-àì él-äNòz íéðáà çaæî-íàå§¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−
äììçzå äéìò zôðä Eaøç ék úéæb: ¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨

i"yx£ÌÈ·‡ ÁaÊÓ Ì‡Â∑(מכילתא) יׁשמעאל רּבי ¿ƒƒ¿«¬»ƒְִִֵַָ
מׁשלׁשה: חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ו'אם' 'אם' ּכל ְְְִִִֵֶַָָָֹאֹומר:
מׁשּמׁש זה 'אם' הרי ּתעׂשהּֿלי", אבנים מזּבח ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ"ואם
אבנים' מזּבח ּתעׂשהּֿלי 'וכאׁשר 'ּכאׁשר': ְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַָּבלׁשֹון
עלי חֹובה ׁשהרי ּגזית", אתהן תבנה "לא –ְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָֹ

ׁשּנאמר: אבנים, מזּבח כז)לבנֹות "אבנים (דברים ְְֱֲֲִִִִֶֶַַָָ
וכן ּתבנה". כב)ׁשלמֹות חֹובה (לקמן ּתלוה", ּכסף "אם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָ

ׁשּנאמר: טו)הּוא, זה (דברים ואף ּתעביטּנּו", "והעבט ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַ
וכן: 'ּכאׁשר'. ּבלׁשֹון ב)מׁשּמׁש ּתקריב (ויקרא "ואם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַ

ועל  חֹובה. ׁשהיא העמר מנחת זּו ּבּכּורים", ְְְִִִִִֶֶַַַָָֹמנחת
ּובלׁשֹון  וּדאין, אּלא ּתלּויין הּללּו 'אם' אין ,ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּכרח

מׁשּמׁשים  הם ׁשּפֹוסלן ∑ÈÊb˙.'ּכאׁשר' ּגזיזה, לׁשֹון ְְֲִֵֶַַ»ƒְְְִֶָָ
ּבברזל  ÈÏÚ‰.ּומכּתתן zÙ‰ Ea¯Á Èk∑'ּכי' הרי ְְְְֶַַָƒ«¿¿≈«¿»»∆»ֲִֵ

ּתניף  ּפן 'ּדילמא', ׁשהּוא 'ּפן' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָזה
עליה  חרּב.‰ÏÏÁzÂ∑הנפּת ׁשאם למדּת, הא ְְֶַָָ«¿«¬∆»ְְִֵֶַַָָָָ

חּללּת ּברזל, דמדות)עליה ג' נברא (פרק ׁשהּמזּבח , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ימיו  לקּצר נברא והּברזל אדם, ׁשל ימיו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלהארי
.הּמארי על המקּצר ׁשּיּונף ּבדין זה אין אדם, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשל
לאביהם  יׂשראל ּבין ׁשלֹום מּטיל ׁשהּמזּבח ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָועֹוד,
ּומחּבל. ּכֹורת עליו יבא לא ,לפיכ ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹׁשּבּׁשמים.

קלֿוחמר  ּדברים רֹואֹות :òוהרי ׁשאינן אבנים ּומה ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּמּטילֹות  עלֿידי מדּברֹות, ולא ׁשֹומעֹות ְְְְְְִֵֶַַַֹֹולא
ּברזל", עליהם תניף "לא ּתֹורה: אמרה ְְֲִֵֶֶַָָָָָֹׁשלֹום,
מׁשּפחה  ּבין לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ׁשלֹום ְְְִִִִֵֵַַָָָהּמּטיל
עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  לחברֹו, אדם ּבין ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָלמׁשּפחה,

ּפרענּות  ּתבֹואהּו .ׁשּלא ְְֵֶָֹֻ

(âë)äìbú-àì øLà éçaæî-ìò úìòîá äìòú-àìå§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬
ôôô :åéìò Eúåøò¤§¨«§−¨¨«

i"yx£˙ÏÚÓ· ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ∑ּכבׁש ּבֹונה ּכׁשאּתה ¿…«¬∆¿«¬…ְֶֶֶֶַָ
ּתעׂשהּו לא אשקלונ"ש ôלּמזּבח, מעלֹות, מעלֹות ְֲֲֲִֵֵַַַַַֹ

ּומׁשּפע  יהא חלּוק אּלא ˙Ïb.ּבלע"ז, ‡Ï ¯L‡‰ ְְְֵֶַַָָָֻ¬∆…ƒ»∆
E˙Â¯Ú∑ להרחיב צרי אּתה הּמעלֹות ׁשעלֿידי ∆¿»¿ְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

ׁשהרי  מּמׁש, ערוה ּגּלּוי ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי .ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּפסיעֹותי
הרחבת  מּכלֿמקֹום מכנסיֿבד", להם "ועׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכתיב

ּבהם  נֹוהג ואּתה הּוא, ערוה לגּלּוי קרֹוב ְְְְִִֵֶֶַַָָָָהּפסיעֹות
הּללּו אבנים ּומה קלֿוחמר: ּדברים והרי ּבּזיֹון. ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמנהג
ּתֹורה: אמרה ּבזיֹונן, על להקּפיד ּדעת ּבהם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאין
ּבּזיֹון, מנהג ּבהם ּתנהג לא ,צר ּבהם ויׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהֹואיל
ּבזיֹונֹו, על ּומקּפיד יֹוצר ּבדמּות ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַחבר

ְַַַַַָָעלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה:
סימן. יונד"ב פסוקים, יתרו ע"ב פרשת חסלת

˙·Èכב  ‡Ï ÈÓ„˜ „aÚz ÔÈ·‡ Áa„Ó Ì‡Â¿ƒ«¿««¿ƒ«¿≈√»«»ƒ¿≈
Ô‰˙ÈdÏÚ Ca¯Á ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÏÈÒt »¿≈¿ƒ»»¿ƒ«¿»¬«

:dpÏlÁ˙e¿«¿ƒ«

˙˙ÈÏbכג  ‡Ïc ÈÁa„Ó ÏÚ ÔÈb¯„a ˜q˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿«¿ƒ««¿¿ƒƒ»ƒ¿¿ƒ
Ù Ù Ù :È‰BÏÚ C˙È¯Ú∆¿¿»¬ƒ

åòø ¯ øãò íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

minkg izty

(ak)òzRki` i`n xn`Y l` ,xnFlM§©©Ÿ©©¦§©
zxFM eilr `iaY m` oa`dl Dil¥§¨¤¤¦¨¦¨¨¥
.xnFge lw LcOll icM uxznE ,lAgnE§©¥§¨¥§¥§©¤§©¨¤
lwe ,KEnqA xnFl Kixv oke§¥¨¦©§¨§©

:oiadlbk dxez §¨¦
(bk)ôm` ,KWtP dOn ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¦©©§¨¦

odMd `Ed gxkEn gAfOl zFlrn EUr̈©£©¦§¥©§¨©Ÿ¥
`kidn zFlrn EUr `l m`e ,zFlrl©£§¦Ÿ¨©£¥¥¨

dxdf`e ,'eke WxiR Kkl ,ElrIW iziY¥¥¤©£§¨¥¥§©§¨¨
EdUri `NW gAfn dpaIWM dpFAl `id¦©¤§¤¦§¤¦§¥©¤Ÿ©£¥

:zFlrn©£

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc - zekxa(iying meil)

`le mdiptl `l ,llk dkxa miperh mpi` ,dcerqd jeza dcerqd
:mdixg`leøîà äî éðtî ,àîBæ ïa úà eìàLminkgíéàaä íéøác' ¨£¤¤¨¦§¥¨¨§§¨¦©¨¦

äãeòqä úîçîmi`ad ,ztd z` mda ztllíðéà ,äãeòqä CBúa ¥£©©§¨§©§¨¥¨
.'íäéøçàì àìå íäéðôì àì ,äëøa íéðeòèmixac recn ,xnelk §¦§¨¨Ÿ¦§¥¤§Ÿ§©£¥¤

.dkxan mixeht el`íäì øîà,`nef oa mdl aiyd -úôe ìéàBä ¨©¨¤¦©

ïzøèBtexfg .dkxan mze` zxhet ztde ztl milth mdy iptn - ©§¨
,`nef oa z` el`yeéëä éàx`y z` zxhet ztdy ,ok m` - ¦¨¦

a ezt dxeyd ,dnr milk`pd dcerqay milk`nddéøèôð énð ,ïéé©¦©¦¦§§¥
út,`nef oa mdl aiyd .dkxan oiid z` ztd xehti -ïéé éðàL- ©¨¦©¦

meyn ,dkxan exhet ztd oi`y milk`nd x`yn oii oic dpey
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המשך ציאור למס' צרכות ליום חמישי עמ' צ

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ycew zayl inei xeriy

(çé)ìôøòä-ìà Lbð äLîe ÷çøî íòä ãîòiå©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´¤¨«£¨¤½
ñ :íéäìûä íL-øLà£¤−̈¨«¡Ÿ¦«

i"yx£ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb∑,חׁש מחּצֹות: מּׁשלׁש לפנים ƒ«∆»¬»∆ְְִִִִֶָֹֹ
עדֿלב  ּבאׁש ּבֹוער "וההר ׁשּנאמר: וערפל, ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָענן

הענן, עב הּוא ערפל וערפל". ענן חׁש ֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשמים
הענן" ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה לֹו: .ׁשאמר ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

(èé)ìàøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®
:íënò ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà©¤´§¦¤½µ¦¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«

i"yx£¯Ó‡˙ ‰k∑ ּבּלׁשֹוןì הּזה.Ì˙È‡¯ Ìz‡∑יׁש ……«ֶַַָ«∆¿ƒ∆ֵ
מׂשיחין  ּׁשאחרים למה רֹואה, ּׁשאדם מה ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהפרׁש
חלּוק  ׁשּלּבֹו ּפעמים לֹו, מׂשיחין ּׁשאחרים ׁשּמה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָלֹו:

Èz¯ac.מּלהאמין  ÌÈÓM‰ ÔÓ Èk∑ אחד וכתּוב ְֲִִַƒƒ«»«ƒƒ«¿ƒְֶָָ
הּׁשליׁשי  הּכתּוב ּבא סיני". הר על ה' "וּירד ְִִִֵֵֶַַַַַַָָאֹומר:

ּביניהם ד)והכריע את (דברים הׁשמיע הּׁשמים "מן : ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
הּגדֹולה": אּׁשֹו את הרא הארץ ועל ליּסרּך ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָקֹולֹו

ּבּׁשמ  הארץ.ּכבֹודֹו על ּוגבּורתֹו ואּׁשֹו ּדבר (מכילתא)ים, ְְְִִֶַַַָָָָָָ
ההר, על והּציען הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים הרּכין ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָאחר:

אֹומר: הּוא יח)וכן וּירד"(תהלים ׁשמים ."וּיט ְִֵֵֵֵַַַַָ

(ë)àì áäæ éýìàå óñë éýìà ézà ïeNòú àì¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ
:íëì eNòú©«£−¨¤«

i"yx£Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï∑ ׁשּמׁשי ּדמּות ּתעשּון לא …«¬ƒƒְֲַַַָֹ
ּבּמרֹום. לפני ÛÒÎ.(מכילתא)המׁשּמׁשים È‰Ï‡∑ ּבא ְְְִַַַַָָ¡…≈∆∆ָ

ׁשּלא  אּתי לעמד עֹוׂשה ׁשאּתה הּכרּובים על ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹלהזהיר
ּכסף, ׁשל לעׂשֹותם ׁשּניתם ׁשאם ּכסף, ׁשל ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָיהיּו

ּכאלהּות  לפני הן Ê‰·.הרי È‰Ï‡Â∑ להזהיר ּבא ְֲֵֵֵַָֹ≈…≈»»ְְִַָ

הרי  ארּבעה, עׂשית ׁשאם ׁשנים: על יֹוסיף ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
זהב  ּכאלהי לפני ÌÎÏ.הן eNÚ˙ ‡Ï∑:ּתאמר לא ְֵֵֵַָָָֹ…«¬»∆ַֹֹ

מדרׁשֹות, ּובבּתי ּכנסּיֹות ּבבּתי ּכרּובים עֹוׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָהריני
"לא  נאמר: לכ עֹולמים, ּבבית עֹוׂשה ׁשאני ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּכדר

לכם" .תעׂשּו ֲֶַָ

(àë)éúìò-úà åéìò zçáæå él-äNòz äîãà çaæîE ¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ
éîìL-úàåðàö-úà EíB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå E §¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®§¨©¨Æ

éìà àBáà éîL-úà øékæà øLàézëøáe E:E £¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−¥«©§¦«
i"yx£ÊÓ‰Ó„‡ Áa∑ ּבאדמה על îמחּבר יבנּנּו ׁשּלא ƒ¿«¬»»ְְֲִֶֶַָָָָֹֻ

ּבסיס) אחרת: (נסחה ּכפיס ּגּבי על אֹו עּמּודים, ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּגּבי
מזּבח (מכילתא) חלל את ממּלא ׁשהיה אחר: ּדבר .ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

חנּיתן  ּבׁשעת אדמה ÈÏ.הּנחׁשת ‰NÚz∑ ׁשּתהא ְְֲֲִִֶַַָָָָֹ«¬∆ƒְֵֶ
לׁשמי  עׂשּיתֹו ÂÈÏÚ.ּתחּלת zÁ·ÊÂ∑:ּכמֹו אצלֹו, ְְֲִִִִַָ¿»«¿»»»ְְֶ

ב) מנּׁשה"(במדבר מּטה אּלא .(מכילתא)"ועליו אינֹו אֹו ְְֵֵֶֶַַָָָ
מזּבח  על והּדם "הּבׂשר לֹומר: ּתלמּוד מּמׁש? ְְְִַַַַַַַָָָָָָעליו

הּמזּבח ּבראׁש ׁשחיטה ואין ,"אלהי נח)ה' .(זבחים ְְְְֱִִֵֵֶַַָֹֹ
EÈÓÏLŒ˙‡Â EÈ˙ÏÚ .ּומּבקרðמּצאנאׁשר ∑‡˙ ∆……∆¿∆¿»∆ְְֲִִֶֶָֹ

E¯˜aŒ˙‡Â E‡ˆŒ˙‡∑ֿואת עלתי ל"את ּפרּוׁש ∆…¿¿∆¿»∆ְְֵֶֶֶֹֹ
"ׁשלמי.ÈÓLŒ˙‡ ¯ÈkÊ‡ ¯L‡ ÌB˜n‰ŒÏÎa∑ ְֶָ¿»«»¬∆«¿ƒ∆¿ƒ

ל אּתן ׁשם ñאׁשר ׁשּלי, הּמפרׁש ׁשם להזּכיר רׁשּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מּכאן  .עלי ׁשכינתי אׁשרה ,'ּוברכּתי אלי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'אבֹוא

למד  אּלא אּתה הּמפרׁש ׁשם להזּכיר רׁשּות נּתן ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשם  הּבחירה. ּבית וזהּו ׁשם, ּבאה ׁשהּׁשכינה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּבמקֹום
ּבנׂשיאת  הּמפרׁש ׁשם להזּכיר לּכהנים רׁשּות ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֹנּתן

העם  את לבר .ּכּפים ְִֵֶַַָָָ

Ïˆ„יח  ·¯˜ ‰LÓe ˜ÈÁ¯Ó ‡nÚ Ì˜Â¿»«»≈»ƒ…∆»≈¿«
:ÈÈ„ ‡¯˜È Ôn˙c ‡˙ËÈn‡«ƒ¿»ƒ«»¿»»«¿»

Ï‡¯NÈיט  È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈
:ÔBÎnÚ ˙ÈÏÈlÓ ‡iÓL ÔÓ È¯‡ ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒ¬≈ƒ¿«»«≈ƒƒ¿

ÔÏÁ„Âכ  ÛÒÎc ÔÏÁc ÈÓ„˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿√»»«¬»ƒ¿«¿«¬»
:ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ·‰„cƒ¿»»«¿¿¿

„Áaכא  È‰˙e ÈÓ„˜ „aÚz ‡˙Ó„‡ Áa„Ó«¿««¿¿»«¿≈√»»¿≈««
CÚ ÔÓ CL„e˜ ÒÎ ˙ÈÂ C˙ÂÏÚ ˙È È‰BÏÚ¬ƒ»¬»»»¿»¿«¿»ƒ»»
ÈzÎL ˙È È¯L‡ Èc ‡¯˙‡ ÏÎa C¯Bz ÔÓeƒ»¿»«¿»ƒ«¿≈»¿ƒ¿ƒ

:CpÎ¯·‡Â CÏ È˙k¯a ÁÏL‡ ÔnzÏ¿«»∆¿«ƒ¿¿ƒ»∆¡»≈ƒ»
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:mFwnak dxez ¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה שבט, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר עזרא שי' גוטליב

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום כ"ב טבת. וכבר כתבו לי אנ"ש שי' - ולא אחת - על דבר התענינותו 

התקוה  הרי  מכתבו,  ולאור  האפשר.  ככל  בזה  שימשיך  והתקוה  ומוסדותיו,  חב"ד  לכפר  ועזרתו 

מתחזקת.

בעת רצון אזכיר את כ' ואת אשתו ובני ביתו שי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר, למלוי משאלות 

לבו לטובה, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

זו בפרט היא שנת סגולה להיותה שנת המאה וחמשים להסתלקותו של אדמו"ר  והרי שנה 

הזקן בעל התניא והשלחן-ערוך, אבי תנועת חב"ד ושיטתה והדרכותי', ויהי רצון שהזכרון יעורר כל 

וכלי  צנור  גם  הוא  בכיוון הרצוי, שהמעשה הרצוי  בפועל  ישראל למעשים  כלל  בתוככי  אחד מאתנו 

לקבלת ברכות השי"ת בכל המצטרך.

בכבוד ובברכה.



צה

יום ראשון - י"ד שבט
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום רביעי - י"ז שבט
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שני - ט"ו שבט
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום חמישי - י"ח שבט
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שלישי - ט"ז שבט
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שישי - י"ט שבט
מפרק צ

עד סוף פרק צו

שבת קודש - כ' שבט
פרק כ

מפרק צז עד סוף פרק קג

לשבוע פרשת יתרו  תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

  ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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zexiarn rpnidle ,zeevnd lk miiwl zxzeqnd dad`d iciÎlr xyt`

ozekiiy owfd epax xiaqd -

ikp`"l dyrdÎzeevn lk ly

Îzeevn lk lye ,"jiwl` 'd

;"jl 'idi `l"l dyrzÎ`ld

"'d zecg`" ly dzernyn

`ed d"awdy wx `l `id

cigi `edy `l` ,cg` dwel`

,oky .qt`e oi` lkd ecrlae

.d"awd l` zilkza lha lkd

dcear"y xiaqd owfd epax

xetkl `wec dyexit oi` "dxf

mb `l` ,d"awda dlilg

envr z` aiygn mc`yk

ezyecwn cxtpe "ze`ivn"l

df mb ixd - d"awd ly

okn xg`l ."dxf dcear"

zeinipty ,owfd epax xiaqd

dxi`n oeilrd oevxd

icedie ,zeevna zelbzda

mb ,zeevn miiwny drya

.d"awd mr cg`zn `ed

dlrnl `id ,dxez cnel `edy drya d"awd mr icedi ly ezecg`zd

ep` eze` ,c"k wxta .zeevn miiwn `edy drya ez` ezecg`zd xy`n

jtidd `edy xac ,dxiar xaer icediyky ,xaqei ,cenll miligzn

,d"awdn dizegeke eytp f` zecxtp ,d"awd ly epevxn jtid ,devnn

dcear" ze`xwpd "`xg` `xhq"de "dtilw"d ly ozecxtid xy`n xzei

."mixg` miwl`"e "dxf

,äæ únòì äæåxac eznerl yi ,dyecw ly oipr lkly myk - §¤§ª©¤
meiwe dxezd cenil cbpk iktd xac mb yi jk - dtilwa iktd
ly "df znerl"d .d"awd mr micg`zn ociÎlry ,zeevnd

:`id ,zeevne dxezàúéøBàc äNòú-àì úBöî ä"ñL ïä- ¥§¨¦§Ÿ©£¤§©§¨
dxq` dxezdy ,"dyrz `l"d zeevn ynge miyy ze`n yly

,ozeyrl,ïðaøc éøeqà ìëå,minkgd exq`y mixeqi`d lk - §¨¦¥§©¨¨
Lnî íëôäå Cøaúé Búîëçå BðBöø ãâð ïäL øçàî- ¥©©¤¥¤¤§§¨§¨¦§¨¥§¤§¨©¨

mixac zeyrl xeq` mditl ,d"awd ly eznkge epevxn jtidd
,dl`íä,elld mixeq`d mixacd lk -Bãeçiî íéãøôð ¥¦§¨¦¦¦

-àøèqä Bîk ,Lnî ãeøtä úéìëúa Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥§©§¦©¥©¨§©¦§¨
,"íéøçà íéäìà"å "äøæ äãBáò" úàø÷pä ätìwäå àøçà̈¢¨§©§¦¨©¦§¥£¨¨¨¥Ÿ¦£¥¦

ìéòì økæpk ,ïBéìòä ïBöø ìL íéðt øzñä úîçî1ody - . ©£©¤§¥¨¦¤§¨¤§©¦§¨§¥
zpigan drtyd zelawnmiixeg`miwl` ze`xwp od okle -

mixg`.ïëåmb jk ,onvr zexiara dfy enk -Lôpä éLeáì 'â §¥§¥©¤¤
,zindad -øeac äáLçî íäL ,ìàøNéaL dâð útìwnL¤¦§¦©Ÿ©¤§¦§¨¥¤¥©£¨¨¦

,ïðaøãe àúéøBàc äNòú-àì ä"ñLa íéLaìîä ,äNòîe- ©£¤©§ª¨¦¦§¨Ÿ©£¤§©§¨§©¨¨
exq` minkgde dxezdy mixacd z` zeyrle xacl ,aeygl

;mze`Lôpä úeäî ïëå§¥¨©¤¤
úLaìîä dîöò©§¨©§ª¤¤

äéLeáìaytpdy - ¦§¤¨
zindaddyery ef `id

zervn`a zexiard z`
xeaic ,daygn :diyeal

,dyrn e`íéãçéî ílkª¨§ª¨¦
Lnîàøçà-àøèña ©¨§¦§¨¨¢¨

úàø÷pä ,Bæ ätì÷e§¦¨©¦§¥
."äøæ äãBáò"dpnn - £¨¨¨

zrya "zeig" milawn md
.zexiard ziiyràìå§Ÿ

,ãBòdiyeale ytpdy -
`xhq"d mr micge`n
md `linne "`xg`

,dz` zg` dbxcaàlà- ¤¨
:efn dxiziíéìèaL¤§¥¦

íéòeøâe ,äéìà íéìôèe§¥¦¥¤¨§¦
ék ,ãàî äpnî íéúeçôe§¦¦¤¨§Ÿ¦

àéä"`xg` `xhq"d - ¦
,"dtilw"dedðéà¥¨

,Ba úãøBî dðéàå dðBaø úà úòãBéå ,éøîç óeâa úLaìî§ª¤¤§¨§¦§©©¤¦¨§¥¨¤¤
BúeçéìLa àlL dlL íéòø éëàìî úçìLîa dúlòt ìòôì¦§Ÿ§ª¨¨§¦§©©©§£¥¨¦¤¨¤Ÿ¦§¦

,íBìLå-ñç àeä-Ceøa íB÷î ìL,dyer `idy lk ,`l` - ¤¨¨©§¨
zeyaeln opi`y zetilwdy ,ixd .d"awd ly ezegilya `ed
mc`d ytp ;d"awd ly epevx z` zexndl zeleki opi` ,seba
cbp `edy xac zeyrl dleki - seba zyaeln dzeida ,cala

`id jkae ,d"awd ly epevxdhnl,zetilwdnøîàîëe§©£©
íòìa2:mrla xn`y enk - :."Bâå 'ä ét úà øáòì ìëeà àì" ¦§¨Ÿ©©£Ÿ¤¦§

,z`f xn` `edy `l` - seba zyaeln dtilw did mrlay s` -
dtilwd cvnzipgexddidy drya cgeina ea dyalzdy

elrti ely zellwdy gekd z`e ely d`eapd z` lawl jixv
eieeiv zexndl leki did `l - ef zipgex dtilw zpigan .ozlert

.d"awd lyàø÷pL óàå,zexen`d zetilwd -"äøæ äãBáò" §©¤¦§¨£¨¨¨
,d"awda dxitkd z` zebviin ody jk -déì eø÷ àäod j` - ¨¨¥

:d"awdl ze`xew ixdc àäìà","àiäìà,miwel`d dwel` - ¡¨¨¤¡¨©¨
,d"awda ixnbl zextek od oi`y ,xnelkøáòì íéìBëé íðéàå§¥¨§¦©£Ÿ

,Cøaúé BðBöø ìò ììkd"awd ly epevx cbpky xac zeyrl - §¨©§¦§¨¥
?dnl jk lke -àeäL íéâéOîe íéòãBé ék,d"awd ly epevx - ¦§¦©¦¦¤

ìL "íéøBçàc íéøBçà" úðéçaî íé÷ðBiL ,íîei÷å íúeiç©¨§¦¨¤§¦¦§¦©£©¦©£©¦¤
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íéøîà éèå÷éì
äæå ãë ÷øôäùòú àì úåöî ä"ñù ïä äæ úîåòì

øçàî ïðáøã éøåñéà ìëå àúééøåàã
åðåöø ãâð ïäùíéãøôð íä ùîî íëôäå 'úé åúîëçå

à"ñä åîë ùîî ãåøéôä úéìëúá 'úé åúåãçàå åãåçéî
íéðô øúñä úîçî íéøçà íéäìàå æ"ò '÷ðä äôéì÷äå

éùåáì 'â ïëå .ì"ðë ïåéìòä ïåöø ìùúôéì÷îù ùôðä
'éùáåìîä äùòîå øåáã äáùçî íäù ìàøùéáù äâåð

àúééøåàã ú"ì ä"ñùáäîöò ùôðä úåäî ïëå ïðáøãå
'ôéì÷å à"ñá ùîî íéãçåéî íìåë äéùåáìá úùáåìîä
íéòåøâå äéìà íéìôèå íéìèáù àìà ãåò àìå æ"ò '÷ðä åæ

úùáåìî äðéà àéä éë ãàî äðîî íéúåçôåéøîåç óåâá
äúìåòô ìåòôì åá úãøåî äðéàå äðåáø úà úòãåéå

àìù äìù íéòø éëàìî úçìùîáìù åúåçéìùá
éô úà øåáòì ìëåà àì íòìá øîàîëå å"ç ä"á íå÷î

æ"ò àø÷ðù óàå 'åâå 'äàéäìàã àäìà äéì åø÷ àä
íéâéùîå 'éòãåé éë 'úé åðåöø ìò ììë øåáòì 'éìåëé íðéàå
'ééøåçàã íééøåçà 'éçáî íé÷ðåéù íîåé÷å íúåéç àåäù
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כב.1. יח.2.פרק כב, במדבר



צז hay e"h ipy mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ט"ו שני יום
,l 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ì"æø åøîà ïëìå,60 'nr cr.æ"ò úôéì÷å

éwnä àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøíú÷éðiL àlà ,íäéìò ó §¨¤§¨©©¦£¥¤¤¨¤§¦¨¨
íëBúa úeìb úðéçáa àéä íëBúaL íúeiçåelkeiy - §©¨¤§¨¦¦§¦©¨§¨

ïîöò áéLçäìly "ze`ivn"l -äøéôk Bæ éøäå ,úeäìà §©£¦©§¨¡Ÿ©£¥§¦¨
.Búecçàayi ,"ze`ivn"l zinvrd daygdd .d"awd ly - §©§

ezecg`a dxitk meyn da
,d"awd ly-ìkî ìáà£¨¦¨

,íB÷îzetilwd - ¨
,`xg`Î`xhqdeïðéà¥¨

'äa eLçëå íéøôBk§¦§¦£©
,àeä àì øîBìå éøîâì§©§¥§©Ÿ

déì eø÷c àlà- ¤¨§¨¥
,d"awdlàäìà"¡¨¨

íúeiç eðéäc ,"àiäìàc¤¡¨©¨§©§©¨
ãøBéå CLîpä íîei÷å§¦¨©¦§¨§¥
,Cøaúé BðBöøî íäéìò£¥¤¥§¦§¨¥
Î`xhqde zetilwd -
ozeigy ,zexikn `xg`
epevxn odl `a ,oneiwe

.d"awd lyïëìåzngn - §¨¥
odl `a "ozeig"y ,ozrici

,d"awd oevxn,ïk íàå .íìBòì Cøaúé BðBöø ïéøáBò ïðéà- ¥¨§¦§¦§¨¥§¨§¦¥
ixd ,d"awd ly epevx lr mrt s` zexaer zetilwd oi`y
äaøä úeçôe òeøb àeä ,Cøaúé BðBöø ìò øáBòä íãàä̈¨¨¨¥©§¦§¨¥¨©¨©§¥
"äøæ äãBáò" úàø÷pä ,ätì÷e àøçà-àøèqäî ãàî§Ÿ¥©¦§¨¨¢¨§¦¨©¦§¥£¨¨¨

,"íéøçà íéäìà"å,d"awd ly epevx lr xaer `edy jka - ¥Ÿ¦£¥¦
ly epevx lr zexaer opi` `xg`Î`xhqde dtilwd eli`e

,d"awdàeäå-,dxiard lraBãeçiî ãeøtä úéìëúa §§©§¦©¥¦¦
,äpnî øúBé àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búecçàå,dtilwdn - §©§¤©¨¨¥¦¤¨

Búecçàa øôBk elàëe§¦¥§©§
.íBìLå-ñç äpnî øúBé¥¦¤¨©§¨
õò'a áeúkL Bîëe§¤¨§¥
÷øt óBñ áî øòL 'íéiç©¦©©¤¤
äfä-íìBòaL òøäL ,ã¤¨©¤¨¨©¤
éøîL àeä éøîçä©¨§¦§¨¥
,'eë úBqbä úBtìwä- ©§¦©©

xnegd md - "mixny"
oiidn yxtend xzeia qbd
"rx"d :eppiprae -
qbd `ed dfdÎmleray
,onvr zetilwa xzeia
øeøaä úéìëz àeäå§©§¦©¥

,'eëåxexia ixg` - §
aehd zevevip z`lrde
- zetilwa mi`vnpd
epnler ly "rx"d `ede - zetilwdn xzeia rexbde qbd cxey

.ixnegdíéòLøäå ,íéòøå íéL÷ äfä-íìBò äNòî ìk ïëìå§¨¥¨©£¥¨©¤¨¦§¨¦§¨§¨¦
:'eëå Ba íéøáBbzetilwd iehia icil ze`a dfdÎmlera oky - §¦§

.xzeia zerexbde zelecbd

ì"æø eøîà ïëìå3"BzLà äèNú ék" :÷eñt ìò4"dhyz" - §¨¥¨§©©©¨¦¦§¤¦§
:ik ,"zehy" oeyln,"'eëå äøáò øáBò íãà ïéà"m` `l` - ¥¨¨¥£¥¨§

,"zehy gex ea qpkp okäl÷ dzòcL úôàðîä äMà elôàc©£¦¦¨©§¨¤¤¤©§¨©¨
,z`f lka -úeèL çeø éìeì ,dúåàz çeøa úìLBî äúéä̈§¨¤¤§©©£¨¨¥©§

øézñîe äqëîä daL¤¨©§©¤©§¦
äáäàä úà íéìòîe©§¦¤¨©£¨
dLôðaL úøzñî§ª¤¤¤§©§¨

,úéäìàä,`idy - ¨¡Ÿ¦
,zxzeqnd dad`d

zt`eyúðeîàa ä÷áãì§¨§¨¤¡©
àìå ,Búecçàå Bãeçéå 'ä§¦§©§§Ÿ
íBìLå-ñç ãøtéì¦¨¥©§¨
íéìèBð elôà ,Búecçàî¥©§£¦§¦
ãáòì äpnî dLôð úà¤©§¨¦¤¨©£Ÿ
,íBìLå-ñç äøæ-äãBáò£¨¨¨©§¨
dzad` zngn -
zxqen dzid ,d"awdl

,dxfÎdcear cearl ote` meya dnikqn dzid `le dytp z`
dfÎiciÎlr ikzxqen dzid oeiqp dfi` itlke ;d"awdn wzpzz

?dytp z`dcáì äàåçzLäa elôàå,dxfÎdcearl -éìa ©£¦§¦§©£¨¨§©¨§¦
,ììk ála äðeîà íeLcearl ditkd m` mb :xnelk - ¡¨©¥§¨

- cala zipevig drepza z`hazn dzid ,dxfÎdcear
- llk jka dala oin`zy ilan mb ,dxfÎdcearl zeegzydl
,ef zrcÎzlw dy` dzid
zngn ,dytp z` zxqen
zxzeqnd dad`d

,d"awdl dalay`le
Îdcearl degzyn dzid
zeidl `l ick ,dxf

;d"awdn zwzepn-ìëå§¨
øöiä Laëì ïkL¤¥¦§Ÿ©¥¤
íäL ,óeàpä úåàúå§©£©©¦¤¥
'ä ,äúénî íél÷ íéøeqé¦¦©¦¦¦¨

.eðøîLéi`cea ixd - ¦§§¥
helyl dleki dzidy
llba ,se`ipd xvia
`id ,cala "zehy gex" `l` ,d"awdl zxzeqnd dzad`
`hg iciÎlry ,aeygl ,jxcd on dze` dhiqne dze` dztnd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

é÷îä ä"á ïåéìòä ïåöø ìùíäéìò óíú÷éðéù àìà
áéùçäì íëåúá úåìâ 'éçáá àéä íëåúáù íúåéçå

äøéôë åæ éøäå úåäìà ïîöòïðéà î"î ìáà åúåãçàá
äéì åø÷ã àìà àåä àì øîåìå éøîâì 'äá åùçëå íéøôåë

àäìàãøåéå êùîðä íîåé÷å íúåéç åðééäã àéäìàã
åðåöø ïéøáåò ïðéà ïëìå 'úé åðåöøî íäéìò.íìåòì 'úé

äáøä úåçôå òåøâ àåä 'úé åðåöø ìò øáåòä íãàä ë"àå
äôéì÷å à"ñäî ãàîàåäå íéøçà íéäìàå æ"ò úàø÷ðä

äðîî øúåé ä"á÷ä ìù åúåãçàå åãåçéî ãåøéôä 'éìëúá
ç"òá ù"îëå .å"ç äðîî øúåé åúåãçàá øôåë åìàëå

éøîåçä æ"äåòáù òøäù ã"ô óåñ á"î øòùéøîù àåä
ìë ïëìå 'åëå øåøéáä úéìëú àåäå 'åë úåñâä úåôéì÷ä

ù÷ æ"äåò äùòîíéòøå íé:'åëå åá íéøáåâ íéòùøäå

íãà ïéà åúùà äèùú éë ÷åñô ìò ì"æø åøîà ïëìå
äøéáò øáåòäì÷ äúòãù úôàðîä äùà 'éôàã 'åëå

äáù úåèù çåø éìåì äúåàú çåøá úìùåî äúéä
äñëîääùôðáù úøúåñî äáäàä úà 'éìòîå øéúñîå

àìå åúåãçàå åãåçéå 'ä úðåîàá ä÷áãì úéäìàäãøôéì
æ"ò ãåáòì äðîî äùôð úà íéìèåð 'éôà åúåãçàî å"ç

éìá äãáì äàåçúùäá 'éôàå å"çììë áìá äðåîà íåù
íéì÷ íéøåñé íäù óåàéðä úåàúå øöéä ùåáëì ù"ëå

åðøîùé 'ä äúéîîóåàéð øåñéà ïéá äìöàù ùøôääå
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א.3. ג, יב.4.סוטה ח, במדבר

hay c"i oey`x mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ד ראשון יום
פרק כד  ,58 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæå ãë ÷øô,l 'nr cr:'åëå åá

.ãë ÷øtmiiwl "c`n aexw" ji` ,owfd epax xiaqd ,mincewd miwxta ¤¤
dad`d zervn`a ,'d z`xie 'd zad` jezn ,"jaala" zeevne dxez

cvik ,oiadl ick ,j` .d"awdl l`xyin cg` lk jezay zxzeqnd

zexiarn rpnidle ,zeevnd lk miiwl zxzeqnd dad`d iciÎlr xyt`

ozekiiy owfd epax xiaqd -

ikp`"l dyrdÎzeevn lk ly

Îzeevn lk lye ,"jiwl` 'd

;"jl 'idi `l"l dyrzÎ`ld

"'d zecg`" ly dzernyn

`ed d"awdy wx `l `id

cigi `edy `l` ,cg` dwel`

,oky .qt`e oi` lkd ecrlae

.d"awd l` zilkza lha lkd

dcear"y xiaqd owfd epax

xetkl `wec dyexit oi` "dxf

mb `l` ,d"awda dlilg

envr z` aiygn mc`yk

ezyecwn cxtpe "ze`ivn"l

df mb ixd - d"awd ly

okn xg`l ."dxf dcear"

zeinipty ,owfd epax xiaqd

dxi`n oeilrd oevxd

icedie ,zeevna zelbzda

mb ,zeevn miiwny drya

.d"awd mr cg`zn `ed

dlrnl `id ,dxez cnel `edy drya d"awd mr icedi ly ezecg`zd

ep` eze` ,c"k wxta .zeevn miiwn `edy drya ez` ezecg`zd xy`n

jtidd `edy xac ,dxiar xaer icediyky ,xaqei ,cenll miligzn

,d"awdn dizegeke eytp f` zecxtp ,d"awd ly epevxn jtid ,devnn

dcear" ze`xwpd "`xg` `xhq"de "dtilw"d ly ozecxtid xy`n xzei

."mixg` miwl`"e "dxf

,äæ únòì äæåxac eznerl yi ,dyecw ly oipr lkly myk - §¤§ª©¤
meiwe dxezd cenil cbpk iktd xac mb yi jk - dtilwa iktd
ly "df znerl"d .d"awd mr micg`zn ociÎlry ,zeevnd

:`id ,zeevne dxezàúéøBàc äNòú-àì úBöî ä"ñL ïä- ¥§¨¦§Ÿ©£¤§©§¨
dxq` dxezdy ,"dyrz `l"d zeevn ynge miyy ze`n yly

,ozeyrl,ïðaøc éøeqà ìëå,minkgd exq`y mixeqi`d lk - §¨¦¥§©¨¨
Lnî íëôäå Cøaúé Búîëçå BðBöø ãâð ïäL øçàî- ¥©©¤¥¤¤§§¨§¨¦§¨¥§¤§¨©¨

mixac zeyrl xeq` mditl ,d"awd ly eznkge epevxn jtidd
,dl`íä,elld mixeq`d mixacd lk -Bãeçiî íéãøôð ¥¦§¨¦¦¦

-àøèqä Bîk ,Lnî ãeøtä úéìëúa Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥§©§¦©¥©¨§©¦§¨
,"íéøçà íéäìà"å "äøæ äãBáò" úàø÷pä ätìwäå àøçà̈¢¨§©§¦¨©¦§¥£¨¨¨¥Ÿ¦£¥¦

ìéòì økæpk ,ïBéìòä ïBöø ìL íéðt øzñä úîçî1ody - . ©£©¤§¥¨¦¤§¨¤§©¦§¨§¥
zpigan drtyd zelawnmiixeg`miwl` ze`xwp od okle -

mixg`.ïëåmb jk ,onvr zexiara dfy enk -Lôpä éLeáì 'â §¥§¥©¤¤
,zindad -øeac äáLçî íäL ,ìàøNéaL dâð útìwnL¤¦§¦©Ÿ©¤§¦§¨¥¤¥©£¨¨¦

,ïðaøãe àúéøBàc äNòú-àì ä"ñLa íéLaìîä ,äNòîe- ©£¤©§ª¨¦¦§¨Ÿ©£¤§©§¨§©¨¨
exq` minkgde dxezdy mixacd z` zeyrle xacl ,aeygl

;mze`Lôpä úeäî ïëå§¥¨©¤¤
úLaìîä dîöò©§¨©§ª¤¤

äéLeáìaytpdy - ¦§¤¨
zindaddyery ef `id

zervn`a zexiard z`
xeaic ,daygn :diyeal

,dyrn e`íéãçéî ílkª¨§ª¨¦
Lnîàøçà-àøèña ©¨§¦§¨¨¢¨

úàø÷pä ,Bæ ätì÷e§¦¨©¦§¥
."äøæ äãBáò"dpnn - £¨¨¨

zrya "zeig" milawn md
.zexiard ziiyràìå§Ÿ

,ãBòdiyeale ytpdy -
`xhq"d mr micge`n
md `linne "`xg`

,dz` zg` dbxcaàlà- ¤¨
:efn dxiziíéìèaL¤§¥¦

íéòeøâe ,äéìà íéìôèe§¥¦¥¤¨§¦
ék ,ãàî äpnî íéúeçôe§¦¦¤¨§Ÿ¦

àéä"`xg` `xhq"d - ¦
,"dtilw"dedðéà¥¨

,Ba úãøBî dðéàå dðBaø úà úòãBéå ,éøîç óeâa úLaìî§ª¤¤§¨§¦§©©¤¦¨§¥¨¤¤
BúeçéìLa àlL dlL íéòø éëàìî úçìLîa dúlòt ìòôì¦§Ÿ§ª¨¨§¦§©©©§£¥¨¦¤¨¤Ÿ¦§¦

,íBìLå-ñç àeä-Ceøa íB÷î ìL,dyer `idy lk ,`l` - ¤¨¨©§¨
zeyaeln opi`y zetilwdy ,ixd .d"awd ly ezegilya `ed
mc`d ytp ;d"awd ly epevx z` zexndl zeleki opi` ,seba
cbp `edy xac zeyrl dleki - seba zyaeln dzeida ,cala

`id jkae ,d"awd ly epevxdhnl,zetilwdnøîàîëe§©£©
íòìa2:mrla xn`y enk - :."Bâå 'ä ét úà øáòì ìëeà àì" ¦§¨Ÿ©©£Ÿ¤¦§

,z`f xn` `edy `l` - seba zyaeln dtilw did mrlay s` -
dtilwd cvnzipgexddidy drya cgeina ea dyalzdy

elrti ely zellwdy gekd z`e ely d`eapd z` lawl jixv
eieeiv zexndl leki did `l - ef zipgex dtilw zpigan .ozlert

.d"awd lyàø÷pL óàå,zexen`d zetilwd -"äøæ äãBáò" §©¤¦§¨£¨¨¨
,d"awda dxitkd z` zebviin ody jk -déì eø÷ àäod j` - ¨¨¥

:d"awdl ze`xew ixdc àäìà","àiäìà,miwel`d dwel` - ¡¨¨¤¡¨©¨
,d"awda ixnbl zextek od oi`y ,xnelkøáòì íéìBëé íðéàå§¥¨§¦©£Ÿ

,Cøaúé BðBöø ìò ììkd"awd ly epevx cbpky xac zeyrl - §¨©§¦§¨¥
?dnl jk lke -àeäL íéâéOîe íéòãBé ék,d"awd ly epevx - ¦§¦©¦¦¤

ìL "íéøBçàc íéøBçà" úðéçaî íé÷ðBiL ,íîei÷å íúeiç©¨§¦¨¤§¦¦§¦©£©¦©£©¦¤
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äæå ãë ÷øôäùòú àì úåöî ä"ñù ïä äæ úîåòì

øçàî ïðáøã éøåñéà ìëå àúééøåàã
åðåöø ãâð ïäùíéãøôð íä ùîî íëôäå 'úé åúîëçå

à"ñä åîë ùîî ãåøéôä úéìëúá 'úé åúåãçàå åãåçéî
íéðô øúñä úîçî íéøçà íéäìàå æ"ò '÷ðä äôéì÷äå

éùåáì 'â ïëå .ì"ðë ïåéìòä ïåöø ìùúôéì÷îù ùôðä
'éùáåìîä äùòîå øåáã äáùçî íäù ìàøùéáù äâåð

àúééøåàã ú"ì ä"ñùáäîöò ùôðä úåäî ïëå ïðáøãå
'ôéì÷å à"ñá ùîî íéãçåéî íìåë äéùåáìá úùáåìîä
íéòåøâå äéìà íéìôèå íéìèáù àìà ãåò àìå æ"ò '÷ðä åæ

úùáåìî äðéà àéä éë ãàî äðîî íéúåçôåéøîåç óåâá
äúìåòô ìåòôì åá úãøåî äðéàå äðåáø úà úòãåéå

àìù äìù íéòø éëàìî úçìùîáìù åúåçéìùá
éô úà øåáòì ìëåà àì íòìá øîàîëå å"ç ä"á íå÷î

æ"ò àø÷ðù óàå 'åâå 'äàéäìàã àäìà äéì åø÷ àä
íéâéùîå 'éòãåé éë 'úé åðåöø ìò ììë øåáòì 'éìåëé íðéàå
'ééøåçàã íééøåçà 'éçáî íé÷ðåéù íîåé÷å íúåéç àåäù
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כב.1. יח.2.פרק כב, במדבר



hayצח e"h ipy mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zlykp `id jk meyne ,d"awdn zwzpzn `id oi` ,zepfd
zxnega lcad dlv` miiwy ,xnel ixd ixyt` j` .ef dxiara
oial zepf ly xeqi`d oia ,d"awdn zewzpidd zcnae oeerd
dcear"a ixd ,lcad eze` llbae - dxfÎdcear ly xeqi`d

z` zxqen `id "dxf
`id oi`y zexnl dytp
xeqi` lr xearln zrpnp
,owfd epax xiaqn - zepf
miiwy df lcad mby
gex"a exewn ,dlv`
gex `lel ."zehy
zrcei dzid ,zehyd
iciÎlr mby dyibxne
.d"awdn zcxtp `id zepf
da zkqep dzid ef drici
`ehgln rpnidl gek
xne` jke - zepf ly `hg

:oldl "`ipz"dLøôääå§©¤§¥
óeàð øeqà ïéa dìöàL¤¤§¨¥¦¦
äàåçzLä øeqàì§¦¦§©£¨¨
-íb àeä ,äøæ-äãBáòì©£¨¨¨©
ätì÷c úeèL çeø ïk¥©§¦§¦¨
Lôpì úLaìnä©©§¤¤©¤¤

úéäìàägex ,`l` - ¨¡Ÿ¦
z` dyialn zehyd

wx ziwl`d ytpd,daL äîëç úðéça ãòxaqedy itk - ©§¦©¨§¨¤¨
gek" `ed ,dnypay dnkgd geky ,mincewd miwxta

,"dpen`d,ììëa ãò àìå,dnypay dnkgd gek lr -oi` §Ÿ©¦§¨
,dxizqne dqkn "zehy gex",äîëça Laìîä 'ä øBà éðtî¦§¥©§ª¨©¨§¨

ìéòì økæpk5cearl dilr mitek eidy drya ,df llbae - . ©¦§¨§¥
gex oi` dilry ,'d zpen`a zeyxetn zrbetd ,dxfÎdcear
xaecnyk ,j` .dytp z` zxqen dzid ,zeqkl dleki zehyd
zrpen `id oi` ,zeqkl zehyd gex dleki eiably ,zepf xeqi`a
dlican `idy lcadd mb ixd ,mipt lk lr .zepfln dnvr z`

."zehy gex"a exewn ,dxfÎdcear xeqi`l se`ip xeqi` oiaìáà£¨
døáBòä éøä ,äl÷ äøáò elôà ,Bzîàì úîàaxaerd - ¤¡¤©£¦£¦£¥¨©¨£¥¨§¨

,dilrúéìëúa àeäå ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø ìò øáBò¥©§¨¤§¨§§©§¦
àøçà-àøèqî øúBé ,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî ãeøtä©¥¦¦§©§¦§¨¥¥¦¦§¨¨¢¨
,Lnî "äøæ äãBáò"å "íéøçà íéäìà" úàø÷pä ätì÷e- §¦¨©¦§¥¡Ÿ¦£¥¦©£¨¨¨©¨

epevx lr zxaer dppi` dnvr dtilwdy ,lirl xaqedy itk
,d"awd ly epevx lr xaer - `ed eli`e ,d"awd lyøúBéå§¥

,äfä íìBòa äpnî íéòtLpä íéøácä ìkîmilawne - ¦¨©§¨¦©¦§¨¦¦¤¨¨¨©¤
,dtilwdn mzeigúBàîè úBîäa íäLlek`l xeq`y - ¤¥§¥§¥

,oze`,íéNîøe íéö÷Le íéàîè úBôBòå úBiçålk - §©§§¥¦§¨¦§¨¦
ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mzeig milawn ,elld mi`exad
ziiyr iciÎlr d"awd ly epevx lr xaerd ,mc`d eli`e -

el` ze`nh zetilwn dhnle xzei rexb ,dciÎlr dyrp ,dxiar
;odn mzeig milawny dl`neøîàîëe6,"Eîã÷ Lezé" :- §©£©©§¨§

heytd epaen ."jncw yezi" :el mixne` ,`heg mc`y drya
z`ixa iptl `xap "yezi"d mb :`ed ,df l"f epinkg xn`n ly
ipgex oaena eli`e ;mc`d
"mcwen" ly mibyend
qgia wx `l md "xge`n"e
dbixcnl qgia `l` ,onfl
dlrp :eyexit "mcwen" -
"xge`n"e ,ezbixcna xzei
,dbixcna dhnl :eyexit
"jncw yezi" xn`nae
"yezi"d mby :dpeekd
xy`n ezbixcna dlrp

.`hegd mc`d,Leøt¥
ñéðënL Lezé óàc§©©¤©§¦

éöBî Bðéàå,à`xnbdy - §¥¦
`edy eilr zxne`
,"`iven epi`e qipkn"
beqn `ed ,xnelk
zekiiy opi`y zetilwd

,drtydlätì÷ àéäL¤¦§¦¨
ä÷Bçøe ,äðBzçz øúBiä©¥©§¨§¨
äMãwä úðéçaî¦§¦©©§ª¨
úéìëúa ,úòtLnä©©§©©§©§¦

÷eçøä,oky .llk rityn epi`y yezin xenbd jtidd - ¨¦
drtydde cqgd iyrn miraep dpnn ,"lehia" `id "dyecw"
`id xac lky ,"zeyi" ly oipr `id "dtilw" eli`e ;zlefd lr

,ef dtilw mb ,ixd - cala dnvrl wx dvexúîãB÷dlrnl - ¤¤
,dbixcnaìzLäa ,àèBçä Léàìúeiçä úãéøéå úeìL ¨¦©¥§¦§©§§¦¦©©©

,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøîdtilwd .mi`xapd z` zeigdl - ¥§¨¤§¨
,oeilrd oevxdn dzeig z` zlawn ,"yezi"k zx`eznd
ly ezlaw xy`n ,zelylzydd xcqa xzei dpeilr dbixcnn

,`hegd mc`d`edyzcxei zeigdy ixg` wx ezeig lawn
xzei dkenp dbixcnlïkL-ìëå .,dbixcna epnn milrp -øàL §¨¤¥§¨

,úBòø úBiç elôàå ,íéàîhä íéiç éìòa- ?dnl jk lke - ©£¥©¦©§¥¦©£¦©¨
,íãé÷ôz íépLî íðéà ílkL,dlrnln mdl crepy - ¤ª¨¥¨§©¦©§¦¨

éæç àì eäéàc áb-ìò-óàå ,íçeø äøîL Cøaúé Búc÷ôe§ª¨¦§¨¥¨§¨¨§©©©§¦¨£¦
'eë7zerxd zeigd :xnelk ,"d`ex epi`" envr `edy mbde - ,

.jkn rceie d`ex odly "lfn"d la` ,jkn zercei opi` onvr
digd oi` ,d"awd oevxa dygde ,oze` dignd "zeig"d zngn

,d"awd ly eieeivl cebipa xac dyeráeúkL Bîëe8: §¤¨
éäé íëzçå íëàøBîe"ì"æø Leøôëe ,"õøàä úiç ìk ìò ä9 ©£¤§¦§¤¦§¤©¨©©¨¨¤§¥©©

íãàa úìLBî äòø äiç ïéà"L,el rxdl -ïk-íà-àlà ¤¥©¨¨¨¤¤§¨¨¤¨¦¥
÷lzñî íéäìà íìö ïéàL íé÷écväå ;"äîäák dì äîãð¦§¤¨¦§¥¨§©©¦¦¤¥¤¤¡Ÿ¦¦§©¥

,eäén÷ ïéôkúà úBòø úBiç ìk ¯ íäéðt ìòîzeigd lk - ¥©§¥¤¨©¨¦§©§¨©©§
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íéøîà éèå÷éì
äôéì÷ã úåèù çåø ë"â àåä æ"òì äàåçúùä øåñéàì

úùáìîäãò àìå äáù äîëç 'éçá ãò úéäìàä ùôðì
ìáà .ì"ðë äîëçá ùáåìîä 'ä øåà éðôî ììëá

úîàáøáåò äøáåòä éøä äì÷ äøéáò 'éôà åúéîàì
ãåøéôä úéìëúá àåäå ä"á ïåéìòä ïåöø ìòåãåçéî

'éøçà íéäìà 'àø÷ðä äôéì÷å à"ñî øúåé 'úé åúåãçàå
íéøáãä ìëî øúåéå ùîî æ"òåæ"äòá äðîî íéòôùðä

íéö÷ùå íéàîè úåôåòå úåéçå úåàîè úåîäá íäù
ùåúé øîàîëå íéùîøåñéðëîù ùåúé óàã 'éô êîã÷

'éçáî ä÷åçøå äðåúçú øúåéä 'ôéì÷ àéäù àéöåî åðéàå
äùåã÷äùéàì úîãå÷ ÷åçéøä úéìëúá úòôùîä

ä"á ïåéìòä ïåöøî úåéçä úãéøéå úåìùìúùäá àèåçä
úåòø úåéç 'éôàå íéàîèä íééç éìòá øàù ù"ëå
íçåø äøîù 'úé åúãå÷ôå íãé÷ôú íéðùî íðéà íìåëù
äéäé íëúçå íëàøåîå ù"îëå .'åë éæç àì åäéàã â"òàå
úìùåî äòø äéç ïéàù ì"æø 'éôëå õøàä úéç ìë ìò
íìö ïéàù íé÷éãöäå .äîäáë äì äîãð ë"àà íãàá

÷ìúñî íéäìàïééôëúà úåòø úåéç ìë íäéðô ìòî
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יט.5. א.6.פרק לח, א.7.סנהדרין ג, מגילה ב.8.ראה ט, ב.9.בראשית לח, סנהדרין



צט hay f"h iyily mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ט"ז שלישי יום
פרק כד  ,60 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôð çå÷éôù äîå,`l 'nr cr:òãåðë

,mdl zetetk zerxdáBâa ìàiðc éab øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¥¨¦¥§
.úBéøàepnn ecgty wx `ly ,zeix`d aeba l`ipcl xywa - £¨

ozripk zaiq .eiptl onvr z` eripkd mby `l` el ewifd `le
"miwl` mlv"d dzid
ly eipt lr jeqp didy
zeigay ,ixd .l`ipc
ly oiprd miiw ,zerxd
lfnd) "ifg ediilfn"
xikdl - (d`ex odly
eipt lry "miwl` mlv"a

wicvd ly10,mipt lk lr .
ly epevxl cebipa xac zeyer opi` ,zerxd zeigd mby ixd

.d"awd,ïk íàå,ixd -øáBòå àèBçälr -Cøaúé BðBöø §¦¥©¥§¥§¦§¨¥

äl÷ äøáòa elôà,cala -úéìëúa àeä äNòî úòLa £¦©£¥¨©¨¦§©©£¤§©§¦
,Cøaúé Búecçàå Bãeçé àéäL ,äðBéìòä äMãwî ÷eçøä̈¦¦§ª¨¨¤§¨¤¦¦§©§¦§¨¥
íéNîøe íéö÷Le íéàîhä íéiç éìòa ìkî øúBé¥¦¨©£¥©¦©§¥¦§¨¦§¨¦
-àøèqî íéòtLnä©ª§¨¦¦¦§¨
-äãBáò útì÷e àøçà̈¢¨§¦©£¨

.äøæyi xen`d lka - ¨¨
cvny ,dxaqd meyn
lkay ,zxzeqnd dad`d
,d"awdl ,l`xyin cg`
lkn rpnidl ezlkia
,dlw dxiarn mb ,dxiar
miigd ilra xy`n xzei d"awdn cxtp `ed dfÎiciÎlry xg`n

.mi`nhd

¯ Lôð çewtM äîe,ytp livdl¯ ,úBøáò øàL äçBcony ©¤¦©¤¤¤§¨£¥
,(dxfÎdcear `l la`) dxezd¯ øáòé íâå,dxiard lrìàå §©©£Ÿ§©

¯ âøäé`ehgl eilr ,ezbixd ly mei`a ,`ehgl eilr mitek m` ¥¨¥
ielib ,dxfÎdcear) zexiar ylya caln - miiga x`yidle

,(minc zekitye zeixr
- bxdi" `ed oicd oday
:lynl ,"xeari l`e
mitek m` - dxfÎdceara
dxfÎdcear cearl eilr
eilr .ezbixd ly mei`a
`le eytp z` xeqnl
,oky .dxfÎdcear cearl

ytp gewitepi`dgec
.dxfÎdcear ly xeqi`

,ixddxez itÎlrymiiw
zexiard x`y oia lcad

dy`d dyery lcaddy epcnl lirl eli`e ,dxfÎdcear oial
gex"dn raep ,dxfÎdcear oial se`ip xeqi` oia ,zt`pnd
dad`d lr dqkn "zehy gex"d oi` dxfÎdcearay - "zehy
dzr `a jk lr - ?dilr dqkn `id se`ip xeqi`ae zxzeqnd
dne ,zexiard zxnege zelwl qgiizn df oi`y ,xaqdd

zexiar x`y dgec ytp gewityì"æç Leøôk eðéä11¯ :qgia) ©§§¥£©
:(zaya ytp gewitl,úçà úaL åéìò ìlç ,äøBz äøîà"¨§¨¨©¥¨¨©¨©©

¯ ,"äaøä úBúaL øîLiL éãkez`etx myle ,dleg mc`yk §¥¤¦§Ÿ©¨©§¥
lr dxezd zxne` - zaya dxeq`d dk`ln zeyrl mikixv
xg`l xenyiy ick ,zg` zay - dlegd myl - ellgiy ,jk
xg`y zeaxd zezaydy ,`vei df lkny .zezay daxd okn
gewitl daiqd efe - dze` millgny ef zg` zay zegec ,jk

,zay dgecy ytp¯ úBøáòä úel÷ íeMî àìå,zay ly §Ÿ¦©¨£¥
¯ ïøîçåg eli`k xn`py ,dxfÎdcear enkxy`n lw zay leli §¨§¨

,dxfÎdcear¯ ,òãz]ly ozxnega e` ozelwa ielz xacd oi`y ¥©
,zexiardïéðòì äøæ-äãBáòk äìe÷Le äøeîç úaL éøäL¤£¥©¨£¨§¨©£¨¨¨§¦§©

øáãì øîeî úèéçL§¦©¨§¨¨
¯ ,ãçàin ,`ed oicdy ¤¨

z` llgl "xnen" `edy
cinzn `ed) zayd
ezhigy - (zay leliga
,dcn dze`a dxeq`
cearl "xnen" did eli`k

,dxfÎdcear'äòc äøBé'a§¤¥¨
ïk-ïéàM-äî ,á ïîéñ¦¨©¤¥¥
¯ ,úBéøò éelâì øîeîa§¨§¦£¨
"xnen" enk epi` epicy
jkay ,ixd ,dxfÎdcearl

,zeixr ielibn zay lelig xeng¯ éëä elôàå,z`f lkae ©£¦¨¦
¯ ;úBéøò éelb àìå úaL äçBc Lôð çewtxyt`Îi`y ixd ¦©¤¤¤©¨§Ÿ¦£¨

zngn `ed ,zeixr ielib dgec epi` ytp gewity dny ,xnel
,dhigyl qgiay mi`ex ep` ixdy ,xzei xeng zeixr ieliby
oi`y xnel gxkdd ony ixd ."cg` xacl xnen"n zay dxeng

.zexiard ly ozelwe ozxnega miielz dl` mixacàlà¤¨
¯ .[àeä áeúkä úøæâcytp gewit - zexiar x`yl qgiay ¦§¥©©¨

zeixr ielib ,dxfÎdcear :zexiard ylya eli`e ,oze` dgec
ozxnegl qgia j` .oze` dgec ytp gewit oi` - minc zkitye
d"awdn cxtp didi dxiard lray ,zenxebd ,zexiard ly
,lcad mey ,xen`k ,oi` ,dxiard z` dyer `edy drya

iciÎlry xg`nlk.d"awdn wegix zilkz wgxzn `ed ,dxiar
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ë"àå .úåéøà áåâá ìàéðã éáâ øäæá ù"îë åäééî÷
àèåçäúòùá äì÷ äøéáòá 'éôà 'úé åðåöø øáåòå

àéäù äðåéìòä äùåã÷î ÷åçéøä úéìëúá àåä äùòî
'éö÷ùå 'éàîèä íééç éìòá ìëî øúåé 'úé åúåãçàå åãåçé

úôéì÷å à"ñî íéòôùåîä íéùîøåæ"ò

çå÷éôù äîå
'éôë åðééä âøäé ìàå øåáòé íâå úåøéáò øàù äçåã ùôð

äøåú äøîà ì"æçøåîùéù éãë úçà úáù åéìò ììç
òãú] ïøîåçå úåøéáòä úåì÷ 'åùî àìå äáøä úåúáù

éøäùøîåî úèéçù ïéðòì æ"òë äìå÷ùå äøåîç úáù
éåìéâì øîåîá ë"àùî 'á 'éñ ã"éá ãçà øáãìúåéøò

úøéæâã àìà ò"â àìå úáù äçåã ùôð çå÷éô éëä 'éôàå
äùòî øçàìù àìà [àåä áåúëäàéä íà àèçä
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.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ולא בהמה רק לטרוף באופן שנבראו - תפקידם משנים שאין שבת ˙ÂÈ˜"וראי' שם עיין - אפי'
אשר מזה יותר ועוד - ב ענין‰ˆ„ÌÈ˜Èקנא, יש אשר מוכיח שמזה (וי"ל - כו')".ÈÊÁכו' בצלם גם שמבחינים עד קנא,11.- שבת

ב. פה, יומא ב.

hay e"h ipy mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zlykp `id jk meyne ,d"awdn zwzpzn `id oi` ,zepfd
zxnega lcad dlv` miiwy ,xnel ixd ixyt` j` .ef dxiara
oial zepf ly xeqi`d oia ,d"awdn zewzpidd zcnae oeerd
dcear"a ixd ,lcad eze` llbae - dxfÎdcear ly xeqi`d

z` zxqen `id "dxf
`id oi`y zexnl dytp
xeqi` lr xearln zrpnp
,owfd epax xiaqn - zepf
miiwy df lcad mby
gex"a exewn ,dlv`
gex `lel ."zehy
zrcei dzid ,zehyd
iciÎlr mby dyibxne
.d"awdn zcxtp `id zepf
da zkqep dzid ef drici
`ehgln rpnidl gek
xne` jke - zepf ly `hg

:oldl "`ipz"dLøôääå§©¤§¥
óeàð øeqà ïéa dìöàL¤¤§¨¥¦¦
äàåçzLä øeqàì§¦¦§©£¨¨
-íb àeä ,äøæ-äãBáòì©£¨¨¨©
ätì÷c úeèL çeø ïk¥©§¦§¦¨
Lôpì úLaìnä©©§¤¤©¤¤

úéäìàägex ,`l` - ¨¡Ÿ¦
z` dyialn zehyd

wx ziwl`d ytpd,daL äîëç úðéça ãòxaqedy itk - ©§¦©¨§¨¤¨
gek" `ed ,dnypay dnkgd geky ,mincewd miwxta

,"dpen`d,ììëa ãò àìå,dnypay dnkgd gek lr -oi` §Ÿ©¦§¨
,dxizqne dqkn "zehy gex",äîëça Laìîä 'ä øBà éðtî¦§¥©§ª¨©¨§¨

ìéòì økæpk5cearl dilr mitek eidy drya ,df llbae - . ©¦§¨§¥
gex oi` dilry ,'d zpen`a zeyxetn zrbetd ,dxfÎdcear
xaecnyk ,j` .dytp z` zxqen dzid ,zeqkl dleki zehyd
zrpen `id oi` ,zeqkl zehyd gex dleki eiably ,zepf xeqi`a
dlican `idy lcadd mb ixd ,mipt lk lr .zepfln dnvr z`

."zehy gex"a exewn ,dxfÎdcear xeqi`l se`ip xeqi` oiaìáà£¨
døáBòä éøä ,äl÷ äøáò elôà ,Bzîàì úîàaxaerd - ¤¡¤©£¦£¦£¥¨©¨£¥¨§¨

,dilrúéìëúa àeäå ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø ìò øáBò¥©§¨¤§¨§§©§¦
àøçà-àøèqî øúBé ,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî ãeøtä©¥¦¦§©§¦§¨¥¥¦¦§¨¨¢¨
,Lnî "äøæ äãBáò"å "íéøçà íéäìà" úàø÷pä ätì÷e- §¦¨©¦§¥¡Ÿ¦£¥¦©£¨¨¨©¨

epevx lr zxaer dppi` dnvr dtilwdy ,lirl xaqedy itk
,d"awd ly epevx lr xaer - `ed eli`e ,d"awd lyøúBéå§¥

,äfä íìBòa äpnî íéòtLpä íéøácä ìkîmilawne - ¦¨©§¨¦©¦§¨¦¦¤¨¨¨©¤
,dtilwdn mzeigúBàîè úBîäa íäLlek`l xeq`y - ¤¥§¥§¥

,oze`,íéNîøe íéö÷Le íéàîè úBôBòå úBiçålk - §©§§¥¦§¨¦§¨¦
ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mzeig milawn ,elld mi`exad
ziiyr iciÎlr d"awd ly epevx lr xaerd ,mc`d eli`e -

el` ze`nh zetilwn dhnle xzei rexb ,dciÎlr dyrp ,dxiar
;odn mzeig milawny dl`neøîàîëe6,"Eîã÷ Lezé" :- §©£©©§¨§

heytd epaen ."jncw yezi" :el mixne` ,`heg mc`y drya
z`ixa iptl `xap "yezi"d mb :`ed ,df l"f epinkg xn`n ly
ipgex oaena eli`e ;mc`d
"mcwen" ly mibyend
qgia wx `l md "xge`n"e
dbixcnl qgia `l` ,onfl
dlrp :eyexit "mcwen" -
"xge`n"e ,ezbixcna xzei
,dbixcna dhnl :eyexit
"jncw yezi" xn`nae
"yezi"d mby :dpeekd
xy`n ezbixcna dlrp

.`hegd mc`d,Leøt¥
ñéðënL Lezé óàc§©©¤©§¦

éöBî Bðéàå,à`xnbdy - §¥¦
`edy eilr zxne`
,"`iven epi`e qipkn"
beqn `ed ,xnelk
zekiiy opi`y zetilwd

,drtydlätì÷ àéäL¤¦§¦¨
ä÷Bçøe ,äðBzçz øúBiä©¥©§¨§¨
äMãwä úðéçaî¦§¦©©§ª¨
úéìëúa ,úòtLnä©©§©©§©§¦

÷eçøä,oky .llk rityn epi`y yezin xenbd jtidd - ¨¦
drtydde cqgd iyrn miraep dpnn ,"lehia" `id "dyecw"
`id xac lky ,"zeyi" ly oipr `id "dtilw" eli`e ;zlefd lr

,ef dtilw mb ,ixd - cala dnvrl wx dvexúîãB÷dlrnl - ¤¤
,dbixcnaìzLäa ,àèBçä Léàìúeiçä úãéøéå úeìL ¨¦©¥§¦§©§§¦¦©©©

,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøîdtilwd .mi`xapd z` zeigdl - ¥§¨¤§¨
,oeilrd oevxdn dzeig z` zlawn ,"yezi"k zx`eznd
ly ezlaw xy`n ,zelylzydd xcqa xzei dpeilr dbixcnn

,`hegd mc`d`edyzcxei zeigdy ixg` wx ezeig lawn
xzei dkenp dbixcnlïkL-ìëå .,dbixcna epnn milrp -øàL §¨¤¥§¨

,úBòø úBiç elôàå ,íéàîhä íéiç éìòa- ?dnl jk lke - ©£¥©¦©§¥¦©£¦©¨
,íãé÷ôz íépLî íðéà ílkL,dlrnln mdl crepy - ¤ª¨¥¨§©¦©§¦¨

éæç àì eäéàc áb-ìò-óàå ,íçeø äøîL Cøaúé Búc÷ôe§ª¨¦§¨¥¨§¨¨§©©©§¦¨£¦
'eë7zerxd zeigd :xnelk ,"d`ex epi`" envr `edy mbde - ,

.jkn rceie d`ex odly "lfn"d la` ,jkn zercei opi` onvr
digd oi` ,d"awd oevxa dygde ,oze` dignd "zeig"d zngn

,d"awd ly eieeivl cebipa xac dyeráeúkL Bîëe8: §¤¨
éäé íëzçå íëàøBîe"ì"æø Leøôëe ,"õøàä úiç ìk ìò ä9 ©£¤§¦§¤¦§¤©¨©©¨¨¤§¥©©

íãàa úìLBî äòø äiç ïéà"L,el rxdl -ïk-íà-àlà ¤¥©¨¨¨¤¤§¨¨¤¨¦¥
÷lzñî íéäìà íìö ïéàL íé÷écväå ;"äîäák dì äîãð¦§¤¨¦§¥¨§©©¦¦¤¥¤¤¡Ÿ¦¦§©¥

,eäén÷ ïéôkúà úBòø úBiç ìk ¯ íäéðt ìòîzeigd lk - ¥©§¥¤¨©¨¦§©§¨©©§
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íéøîà éèå÷éì
äôéì÷ã úåèù çåø ë"â àåä æ"òì äàåçúùä øåñéàì

úùáìîäãò àìå äáù äîëç 'éçá ãò úéäìàä ùôðì
ìáà .ì"ðë äîëçá ùáåìîä 'ä øåà éðôî ììëá

úîàáøáåò äøáåòä éøä äì÷ äøéáò 'éôà åúéîàì
ãåøéôä úéìëúá àåäå ä"á ïåéìòä ïåöø ìòåãåçéî

'éøçà íéäìà 'àø÷ðä äôéì÷å à"ñî øúåé 'úé åúåãçàå
íéøáãä ìëî øúåéå ùîî æ"òåæ"äòá äðîî íéòôùðä

íéö÷ùå íéàîè úåôåòå úåéçå úåàîè úåîäá íäù
ùåúé øîàîëå íéùîøåñéðëîù ùåúé óàã 'éô êîã÷

'éçáî ä÷åçøå äðåúçú øúåéä 'ôéì÷ àéäù àéöåî åðéàå
äùåã÷äùéàì úîãå÷ ÷åçéøä úéìëúá úòôùîä

ä"á ïåéìòä ïåöøî úåéçä úãéøéå úåìùìúùäá àèåçä
úåòø úåéç 'éôàå íéàîèä íééç éìòá øàù ù"ëå
íçåø äøîù 'úé åúãå÷ôå íãé÷ôú íéðùî íðéà íìåëù
äéäé íëúçå íëàøåîå ù"îëå .'åë éæç àì åäéàã â"òàå
úìùåî äòø äéç ïéàù ì"æø 'éôëå õøàä úéç ìë ìò
íìö ïéàù íé÷éãöäå .äîäáë äì äîãð ë"àà íãàá

÷ìúñî íéäìàïééôëúà úåòø úåéç ìë íäéðô ìòî
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יט.5. א.6.פרק לח, א.7.סנהדרין ג, מגילה ב.8.ראה ט, ב.9.בראשית לח, סנהדרין



hayק f"h iyily mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
íâôä 'éçá é÷åìçå êøò éôìå)
é÷åìç íä êë íéðåéìòá äùøùáå ùôðá

ùðåòäå ÷åøéîä 'éçáåà íðäéâá
ãçåéî ùðåò àèçå ïåò ìëì æ"äåòá
ïëå íâôäå êåìëìä øéáòäìå ÷øîì

éáééçáïéîâåô ïéà úøëå äúéî
:(äåùá íìåë

,zxzeqnd dad`d lr dqknd "zehy gex"d ilel ,jk meyne
miiw ok` m`y ,xaqei oldl ,mxa .dxiar xaer icedi did `l
dxiard lra ly ecexit zcna ,dipyl zg` dxiar oia lcad

`hazn df - ;d"awdnixg`oia lcad miiw f` ,dxiard ziiyr
zxk oypery zexiard
oial miny icia dzine
odilr oi`y zexiard

;df yperøçàlL àlà¤¨¤§©©
àéä íà ,àèçä äNòî©£¥©¥§¦¦
úøk ïäa ïéàL úBøáòî¥£¥¤¥¨¤¨¥
,íéîL éãéa äúéîe¦¨¦¥¨©¦
úéäìàä BLôð ïéàL¤¥©§¨¡Ÿ¦
úúøëðå éøîâì äúî¥¨§©§¥§¦§¤¤
,íéiç íéäìàa dLøMî¦¨§¨¥Ÿ¦©¦
úö÷ íbôpL ÷ø©¤¦§©§¨
dúæéçàå dúe÷ác§¥¨©£¦¨¨
¯ äæ àèça dLøLa§¨§¨§¥§¤

znyp ly dcegi`ly e
zewl`a dyxeya ,icedi
xywdy xg`ne ,mbtp -
ziwl`d ytpd oiay
,lilk wzep `l dyxeyl
yi ,oldl xaqeiy itk ixd
zindad ytpd zexyt`a
mzcixin zelrzdl sebde
aey axwzdle ,dtilwa

dzine zxk oypery zexiar eli`e .ziwl`d ytpd zyecwl
,mbtp - dyxeyl ytpd oiay xywdy cala ef `l ,miny icia
oiay xywdy ,xg` mewna xaqeny itk .lilk wzip `ed `l`

"ezlgp lag awri" - "lag"l dnec ,d"awdl icedi12:xnelk ,
icedi ly eznyp zexywnd zeevnd dxyr ylye ze`n yy
.minip b"ixzn xefyd lag znbeca od ,iwl`d dyxey mr
rxwp `ed oi` la` ,lagd ylgp - minipdn dnk mirxwpyk
zg` "dnip" zrxwp - zg` dxiar iciÎlr ,lynl jk .ixnbl
oda yiy zexiara eli`e .dyxeyl dnypd z` xywnd "lag"a
,oldl .rxwp elek "lag"d eli`k df ixd miny icia dzine zxk
lr miyperd zxnegy ,owfd epax xiaqn da ,ddbd d`a
,oky .zenbet zexiardy mbtd lcebl m`zda `id - zexiar
ytpd z` jkfle zewpl ixd `id ,miyperd zilkze zxhn
ziiyra enzkp mipeilrd zenlera dyxeye ytpdy ,mzkdn
lceb itl md - yperd lcebe zxnegy ,oaen `linn .dxiard

:mbtde mzkdLôpa íâtä úðéça é÷elçå Cøò éôìe)* ääâä§¦¤¤§¦¥§¦©©§¨©¤¤
¯ ,íéðBéìòa dLøLáe- zg` dxiar iciÎlr deedznd mbtd §¨§¨¨¤§¦

,zxg` dxiarn deedznd mbtdn dpeyúðéça é÷elç íä Ck̈¥¦¥§¦©
¯ ,äfä íìBòa Bà ípäéba Lðòäå ÷eønämc`y mixeqid ©¥§¨Ÿ¤©¥¦Ÿ¨¨©¤

,eytp z` zewpl micreind ,dfdÎmlera e` mepdiba laeqìëì§¨

¯ ãçéî Lðò àèçå ïBò:`id ezxhnyøéáòäìe ÷øîì ¨¨¥§Ÿ¤§ª¨§¨¥§©£¦
¯ ,íâtäå Ceìëlä.dyxeyae ytpa eyrpyäúéî éáiça ïëå ©¦§§©§¨§¥§©¨¥¦¨

¯ :(äåLa ílk ïéîâBt ïéà úøëåixg` ,mipt lk lr ,j` §¨¥¥§¦ª¨§¨¤
zxk xeqi` eilr oi`y `hga xaecnd m` - dxiard ziiyr
:f` - miny icia dzine
úéðeiçä BLôð íb éøä£¥©©§©¦¦
úLaìîä úéîäaä©§¥¦©§ª¤¤
íéøæBç ,Bôeb ïëå ,Bôeâa§§¥§¦
àøçà-àøèqäî íéìBòå§¦¥©¦§¨¨¢¨

¯ ,Bæ ätì÷eecxi oda §¦¨
,`hgd ziiyr zrya
Lôð úMã÷ì íéáø÷úîe¦§¨§¦¦§ª©¤¤
íäa úLaìîä úéäìàä̈¡Ÿ¦©§ª¤¤¨¤

¯,sebae zindad ytpa
¯ äðéîànäytpd ©©£¦¨

cinz dpin`n ziwl`d
úòLa íâå .ãçà 'äa©¤¨§©¦§©
äðîàa äúéä àèçä©¥§¨§¨§¨§¨

¯ ,Cøaúé Bzà,oky ¦¦§¨¥
,zindad ytpd
ef `id ,sebd zervn`a
,dxiard z` zxaery
ziwl`d ytpd eli`e
,d"awdl dpn`p zx`yp
;`hgd ziiyr zrya mb

¯ äúéäL ÷øytpd ©¤¨§¨
,ziwl`d-àøèqî úéîäaä Lôð CBz Lnî úeìb úðéçáa¦§¦©¨©¨¤¤©§¥¦¦¦§¨

¯ äàéèçnä ,àøçàzindad ytpdezãéøBîe óebä úà ¨¢¨©©£¦¨¤©¦©
-àøèqä úàîè úçz ähî ähîì ìBàL é÷îòa dnò¦¨§¦§¥§§©¨©¨©©ª§©©¦§¨

¯ .eðøîLé 'ä ,äøæ-äãBáò útì÷e àøçàytpdy drya ixd ¨¢¨§¦©£¨¨¨¦§§¥
da ziwl`d ytpd z`vnp - sebd z` d`ihgn zindad
,epevxk eizelert f` lret epi`y ,zelba `vnpy in enk ;zelba
`ed dpevx ixdy ,dzlert f` zlret ziwl`d ytpd oi` mb jk
mr oxywle zeevne dxez ly dceara sebd lr ritydl
ytpdy iptn z`fe ,mincewd miwxta xkfpy itk ,d"awd
`hgd zrya z`vnpd ,zindad ytpd zelba z`vnp ziwl`d

,`xg`Î`xhqde dtilwd ly xzeia wenrd medzaEì ïéàå§¥§
¯ ,äfî ìBãb úeìbmc`dy drya ziwl`d ytpd zelb xy`n ¨¨¦¤

,`heg¯ ,"'eë äîø àøâàî"xeal - xzeia deab bbn" dcixid ¥¦§¨¨¨
- dnypd z`vnp da xzeia dlrpd dbixcndn ,"xzeia wenr

,`xg`Î`xhqd ly xzeia wenrd medzløàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
ìéòì13äîëçî àeä ìàøNé úéa ìk úBLôð øB÷îe LøLc §¥§Ÿ¤§©§¨¥¦§¨¥¥¨§¨

úé àeäå ,äàlò¯ .'eëå ãçà Búîëçå Cøadnypdy ixd ¦¨¨§¦§¨¥§¨§¨¤¨§
zelbl cr ,dhnl zcxei `id myne ,xzeia dlrp dbixcna `id
drya ,`xg`Î`xhqe zetilw ly xzeia zezegpd zebixcna

,`heg mc`dyBãéøBîe Cìî ìL BLàøa æçBàä ìLîk àeäå§¦§©¨¥§Ÿ¤¤¤¦
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úçú äèî äèîì ìåàù é÷îòá äîò åúãéøåîå óåâä úà
à"ñä úàîåèìåãâ úåìâ êì ïéàå åðøîùé 'ä æ"ò úôéì÷å

øå÷îå ùøùã ì"ùîëå 'åë äîø àøâéàî äæîìë 'åùôð
ãçà åúîëçå 'úé àåäå äàìéò äîëçî àåä ìàøùé úéá

æçåàä ìùîë àåäå 'åëåäèîì åãéøåîå êìî ìù åùàøá
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קי hay f"i iriax mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ז רביעי יום
פרק כה  ,`l 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åäæå äë ÷øô,62 'nr cr.òãåðë åéìò

¯ åéðt ïîBèå ähîì,jlnd lyàìî àqkä úéa CBúa §©¨§¥¨¨§¥©¦¥¨¥
,äòL éôì ïk äNBò elôà ,äfî ìBãb ïBaìò Eì ïéàL ,äàBö¨¤¥§¤§¨¦¤£¦¤¥§¦¨¨

¯dnkgny dnypd z` gwel icedi xy`ky ,eppipra enk
,`xg`Î`xhqa zelba dze` cixene - "jln ly ey`x" d`lir

- "d`ev `iw" z`xwpd
wx `id ef dcixi ixd
ziiyr zrya ,ipnf ote`a
ziiyr ixg` ,oky .`hgd
ytpd z`vei - `hgd
zelbdn ziwl`d
lkae - `xg`Î`xhqde

,xzeia lecb oealr meyn ef zipnf dcixia yi z`fúBtìwäL¤©§¦
¯ :òãBpk ,"äàBö àé÷" úBàø÷ð àøçà-àøèñåwxy ,ixd §¦§¨¨¢¨¦§¨¦¨©©

eli`e ,dipyl zg` dxiar oia lcad miiw ,`hgd dyrn ixg`
zervn`a d"awdn micxtp - `hgd dyrn zryalk.dxiar

gekd `idy ,zxzeqn dad` yi icedi lkly xg`n ,`linn
yi - epnn cxtp zeidl `le d"awd mr cg`zdl ripnd

n rpnidl ezexyt`alkz` miiwle dxiarlk.zeevnd
`ly eytp z` xeqnl onefne oken icedi lky ,xaec df wxta
`iany dn siqedl ie`xd on jkl xywda .dxfÎdcear cearl

,eizegiyn zg`a ,yhiee`aeiln ocrÎeznyp v"iixden iaxd
"mihqipehpw" zveaw lv` "wcv gnv"d ly eixewian cg`ay
mipy jynae ,mdixedn mzexirva ethgpy micedi miliig -
wzpl mirvn`d lk z` ehwpe ,`ava mze` ewifgd zeax
.zecdine micedin mze`
,mdl xn` "wcv gnv"de
dpen`d zxnd lry
xeqnl mikixv ,dlilg
xqiwd m` mbe ,ytpd z`
z`f zeyrl devn envr§©¤
.elewa renyl xeq` -
,eipeni`a `avd z` xwal iqexd xqiwd `a ,mipy dnk xeark
l`y .mipeni`a cgeina mipiihvn miliigdn micg` d`xe
awri ipyd ,jexa eny cg`y ,el epryke ,mdizenyl xqiwd
mzc z` exiniy deeive ax fbex xqiwd fbxzd ,dyn iyilyde

.olvilÎ`pngxxn` mipy dnk iptly ,miliig mze` el epr
z` xeqnl mikixv dfk oipr lry "wcv gnv"d iaxd mdl
renyl xeq` - z`f zeyrl devn xqiwd m` mbe .ytpd§©¤
yeciw lr mytp z` exqne xdpd jez l` cin evtwe ,elewa

.myd

.äë ÷øtwxta xiaqdl ligzd xy` z` ,owfd epax miiqi ,d"k wxta ¤¤
xacd jil` aexw ik" :weqtd z` ,g"ic`n- "ezeyrl jaalae jita

yc`ndylya wx `l ,zeevne dxez miiwl icedi lkl lwe aexw

jita" ly heytd yexitd edfy - ,dyrne xeaic ,daygn :miyeald

- "jita") "ezeyrl jaalae

- "jaala" ,xeaica ,jly dta

- "ezeyrl"e ,daygn ,ala

mb `l` - (dyrn ,zeyrl

,"jaala" ly iniptd yexita

,ald zeybx mr :epiide

.d"awdl d`xiae dad`a

jkÎlk oi`y ,miyibxn epgp` dxe`kl :f"i wxta owfd epax jk lr l`y

iciÎlry ,owfd epax xiaqde ?'d zad` mc`l didzy lwe aexw

,mxa .'d zad` ly ybxd ea xxerzn - d"awd zlecba mc`d zeppeazd

,ixd ,'d zlecba dwenr zeppeazd ixg` wx `eal leki df xacy xg`n

aexw" dfy xnel xyt`Îi` `linn xakyc`n,zeppeazd myl ik ,"

ick ,jkl mini`zn eidi alde gendy mbe d"awd zlecba drici zyxcp

g"i wxta owfd epax xiaqd okl - 'd zad` ekeza xxerl mc`d lkeiy

dad` ly ybxa ,zeevne dxez miiwl icedi lr cvik sqep ote` miiwy

.d"awdl l`xyin cg` lka dpyiy ,"zxzeqn dad`" iciÎlr :d"awdl

dad`efote`a z`vnp `id ik ,zeppeazd iciÎlr xevil jxevd on oi`

dad` ly dpipre dzernyn xiaqd owfd epax .icedie icedi lka irah

dyxey mr cg`zdl zicedid dnypd ly dkiynde dti`yd :ef

xg`l .ytp zexiqn jkl dyexc m` mb ,epnn cxtp zeidl `le ,iwl`d

lk iciÎlre ,d"awd mr icedi cg`zn devn meiw iciÎlry ,xaec okn

envr z` rpen icedi did ,jky oeikne :d"awdn cxtp `ed dxiar

dqknd zindad ytpd ly "zehy gex"d `leli` ,d"awd cbp `ehgln

`ly znxebe ,ezad` lr

ilg cxtp `ed cvik yibxidl

.dxiard iciÎlr d"awdn

micner ep`y ,d"k wxta

owfd epax miiqi ,dzr cenll

dry lkay ,ezxaqd z`

z` envrn xiqdl icedi leki

d`ayky ,jk ,zxzeqnd dad`d z` ekeza xxerle ,"zehy gex"d

- ecil dxiaryegienvr z` wzpn `ed dxiard iciÎlry ,cin

,cin xekfi - ecil devn d`ayke ;dzeyrln rpni `linne ,d"awdn

`ed dciÎlr ik ,devnd z` miiwl el daizkn d"awdl ezad`y

.d"awd mr cg`zn

áeúkL eäæå1éìà áBø÷ ék" :¯ ,"'Bâå ãàî øácä Emiiwl §¤¤¨¦¨¥¤©¨¨§Ÿ§
,'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" zeevne dxezìëáe úò ìëaL¤§¨¥§¨

¯ úeèL çeø øéáòäì àeä BúeLøáe íãà ìL Bãéa äòL̈¨§¨¤¨¨¦§§©£¦©§
,d"awdn cxtp `ed dxiar iciÎlry ,ezeyibx z` ddwnd

¯ äçëMäåeilr dllba xy`e ,d"awdl dad` ea zniiwy §©¦§¨
gex" xiqdl leki `ed - d"awd mr cg`zdl ick ,zeevn miiwl

ef "zehyúøzñîä ,ãçà 'äì Búáäà øøBòìe økæìå ,Baøwî¦¦§§¦§Ÿ§¥©£¨©¤¨©§ª¤¤
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ïåáìò êì ïéàù äàåö àìî àñëä úéá êåúá åéðô ïîåèå
ìåãâà"ñå úåôéì÷äù äòù éôì ïë äùåò 'éôà äæî

:òãåðë äàåö àé÷ íéàø÷ð

åäæå äë ÷øôãàî øáãä êéìà áåø÷ éë áåúëù
ìù åãéá äòù ìëáå úò ìëáù 'åâå

àåä åúåùøáå íãàåáø÷î äçëùäå úåèù çåø 'éáòäì
éàãåá úøúåñîä ãçà 'äì åúáäà øøåòìå øåëæìå
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יד.1. לב, דברים

hay f"h iyily mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
íâôä 'éçá é÷åìçå êøò éôìå)
é÷åìç íä êë íéðåéìòá äùøùáå ùôðá

ùðåòäå ÷åøéîä 'éçáåà íðäéâá
ãçåéî ùðåò àèçå ïåò ìëì æ"äåòá
ïëå íâôäå êåìëìä øéáòäìå ÷øîì

éáééçáïéîâåô ïéà úøëå äúéî
:(äåùá íìåë

,zxzeqnd dad`d lr dqknd "zehy gex"d ilel ,jk meyne
miiw ok` m`y ,xaqei oldl ,mxa .dxiar xaer icedi did `l
dxiard lra ly ecexit zcna ,dipyl zg` dxiar oia lcad

`hazn df - ;d"awdnixg`oia lcad miiw f` ,dxiard ziiyr
zxk oypery zexiard
oial miny icia dzine
odilr oi`y zexiard

;df yperøçàlL àlà¤¨¤§©©
àéä íà ,àèçä äNòî©£¥©¥§¦¦
úøk ïäa ïéàL úBøáòî¥£¥¤¥¨¤¨¥
,íéîL éãéa äúéîe¦¨¦¥¨©¦
úéäìàä BLôð ïéàL¤¥©§¨¡Ÿ¦
úúøëðå éøîâì äúî¥¨§©§¥§¦§¤¤
,íéiç íéäìàa dLøMî¦¨§¨¥Ÿ¦©¦
úö÷ íbôpL ÷ø©¤¦§©§¨
dúæéçàå dúe÷ác§¥¨©£¦¨¨
¯ äæ àèça dLøLa§¨§¨§¥§¤

znyp ly dcegi`ly e
zewl`a dyxeya ,icedi
xywdy xg`ne ,mbtp -
ziwl`d ytpd oiay
,lilk wzep `l dyxeyl
yi ,oldl xaqeiy itk ixd
zindad ytpd zexyt`a
mzcixin zelrzdl sebde
aey axwzdle ,dtilwa

dzine zxk oypery zexiar eli`e .ziwl`d ytpd zyecwl
,mbtp - dyxeyl ytpd oiay xywdy cala ef `l ,miny icia
oiay xywdy ,xg` mewna xaqeny itk .lilk wzip `ed `l`

"ezlgp lag awri" - "lag"l dnec ,d"awdl icedi12:xnelk ,
icedi ly eznyp zexywnd zeevnd dxyr ylye ze`n yy
.minip b"ixzn xefyd lag znbeca od ,iwl`d dyxey mr
rxwp `ed oi` la` ,lagd ylgp - minipdn dnk mirxwpyk
zg` "dnip" zrxwp - zg` dxiar iciÎlr ,lynl jk .ixnbl
oda yiy zexiara eli`e .dyxeyl dnypd z` xywnd "lag"a
,oldl .rxwp elek "lag"d eli`k df ixd miny icia dzine zxk
lr miyperd zxnegy ,owfd epax xiaqn da ,ddbd d`a
,oky .zenbet zexiardy mbtd lcebl m`zda `id - zexiar
ytpd z` jkfle zewpl ixd `id ,miyperd zilkze zxhn
ziiyra enzkp mipeilrd zenlera dyxeye ytpdy ,mzkdn
lceb itl md - yperd lcebe zxnegy ,oaen `linn .dxiard

:mbtde mzkdLôpa íâtä úðéça é÷elçå Cøò éôìe)* ääâä§¦¤¤§¦¥§¦©©§¨©¤¤
¯ ,íéðBéìòa dLøLáe- zg` dxiar iciÎlr deedznd mbtd §¨§¨¨¤§¦

,zxg` dxiarn deedznd mbtdn dpeyúðéça é÷elç íä Ck̈¥¦¥§¦©
¯ ,äfä íìBòa Bà ípäéba Lðòäå ÷eønämc`y mixeqid ©¥§¨Ÿ¤©¥¦Ÿ¨¨©¤

,eytp z` zewpl micreind ,dfdÎmlera e` mepdiba laeqìëì§¨

¯ ãçéî Lðò àèçå ïBò:`id ezxhnyøéáòäìe ÷øîì ¨¨¥§Ÿ¤§ª¨§¨¥§©£¦
¯ ,íâtäå Ceìëlä.dyxeyae ytpa eyrpyäúéî éáiça ïëå ©¦§§©§¨§¥§©¨¥¦¨

¯ :(äåLa ílk ïéîâBt ïéà úøëåixg` ,mipt lk lr ,j` §¨¥¥§¦ª¨§¨¤
zxk xeqi` eilr oi`y `hga xaecnd m` - dxiard ziiyr
:f` - miny icia dzine
úéðeiçä BLôð íb éøä£¥©©§©¦¦
úLaìîä úéîäaä©§¥¦©§ª¤¤
íéøæBç ,Bôeb ïëå ,Bôeâa§§¥§¦
àøçà-àøèqäî íéìBòå§¦¥©¦§¨¨¢¨

¯ ,Bæ ätì÷eecxi oda §¦¨
,`hgd ziiyr zrya
Lôð úMã÷ì íéáø÷úîe¦§¨§¦¦§ª©¤¤
íäa úLaìîä úéäìàä̈¡Ÿ¦©§ª¤¤¨¤

¯,sebae zindad ytpa
¯ äðéîànäytpd ©©£¦¨

cinz dpin`n ziwl`d
úòLa íâå .ãçà 'äa©¤¨§©¦§©
äðîàa äúéä àèçä©¥§¨§¨§¨§¨

¯ ,Cøaúé Bzà,oky ¦¦§¨¥
,zindad ytpd
ef `id ,sebd zervn`a
,dxiard z` zxaery
ziwl`d ytpd eli`e
,d"awdl dpn`p zx`yp
;`hgd ziiyr zrya mb

¯ äúéäL ÷øytpd ©¤¨§¨
,ziwl`d-àøèqî úéîäaä Lôð CBz Lnî úeìb úðéçáa¦§¦©¨©¨¤¤©§¥¦¦¦§¨

¯ äàéèçnä ,àøçàzindad ytpdezãéøBîe óebä úà ¨¢¨©©£¦¨¤©¦©
-àøèqä úàîè úçz ähî ähîì ìBàL é÷îòa dnò¦¨§¦§¥§§©¨©¨©©ª§©©¦§¨

¯ .eðøîLé 'ä ,äøæ-äãBáò útì÷e àøçàytpdy drya ixd ¨¢¨§¦©£¨¨¨¦§§¥
da ziwl`d ytpd z`vnp - sebd z` d`ihgn zindad
,epevxk eizelert f` lret epi`y ,zelba `vnpy in enk ;zelba
`ed dpevx ixdy ,dzlert f` zlret ziwl`d ytpd oi` mb jk
mr oxywle zeevne dxez ly dceara sebd lr ritydl
ytpdy iptn z`fe ,mincewd miwxta xkfpy itk ,d"awd
`hgd zrya z`vnpd ,zindad ytpd zelba z`vnp ziwl`d

,`xg`Î`xhqde dtilwd ly xzeia wenrd medzaEì ïéàå§¥§
¯ ,äfî ìBãb úeìbmc`dy drya ziwl`d ytpd zelb xy`n ¨¨¦¤

,`heg¯ ,"'eë äîø àøâàî"xeal - xzeia deab bbn" dcixid ¥¦§¨¨¨
- dnypd z`vnp da xzeia dlrpd dbixcndn ,"xzeia wenr

,`xg`Î`xhqd ly xzeia wenrd medzløàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
ìéòì13äîëçî àeä ìàøNé úéa ìk úBLôð øB÷îe LøLc §¥§Ÿ¤§©§¨¥¦§¨¥¥¨§¨

úé àeäå ,äàlò¯ .'eëå ãçà Búîëçå Cøadnypdy ixd ¦¨¨§¦§¨¥§¨§¨¤¨§
zelbl cr ,dhnl zcxei `id myne ,xzeia dlrp dbixcna `id
drya ,`xg`Î`xhqe zetilw ly xzeia zezegpd zebixcna

,`heg mc`dyBãéøBîe Cìî ìL BLàøa æçBàä ìLîk àeäå§¦§©¨¥§Ÿ¤¤¤¦
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íâå ãçà 'äá äðéîàîä

äúéäù ÷ø 'úé åúà äðîàá äúéä àèçä úòùá
ùôð êåú ùîî úåìâ 'éçááäàéèçîä à"ñî úéîäáä

úçú äèî äèîì ìåàù é÷îòá äîò åúãéøåîå óåâä úà
à"ñä úàîåèìåãâ úåìâ êì ïéàå åðøîùé 'ä æ"ò úôéì÷å

øå÷îå ùøùã ì"ùîëå 'åë äîø àøâéàî äæîìë 'åùôð
ãçà åúîëçå 'úé àåäå äàìéò äîëçî àåä ìàøùé úéá

æçåàä ìùîë àåäå 'åëåäèîì åãéøåîå êìî ìù åùàøá
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hayקב f"i iriax mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ .÷ôñ íeL éìa Bááìa éàcåamey ila xacd xexa ixd §©©¦§¨§¦¨¥
lwe ryx mb ,xen`k ,oky .d"awdl dad` eala zniiwy ,wetwt

.d"awdl zxzeqn dad` eala dpyi milway:áeúkL eäæå§¤¤¨
¯ ."Eááìáe"ealay dad`a zeevne dxez miiwl leki icediy ¦§¨§

wx `le - .d"awdl
meiwa ,oky :'d zad`a
xeq" mb epyi zeevne dxez
,zexiarn rpnidl ,"rxn
,'d z`xi zyxcp jk lre
oiivn ,okl .d"awdn cgtd
ef dad`y ,cin owfd epax

zllek,d`xi mb dkeza
ecia ef d`xi cvne
.dxiar zeyrln rpnidl

¯ da ììëðå,ef dad`a §¦§¨¨
¯ ,eìéçc íb,d`xieðéäc ©§¦§©§

¯,cgtde `xendàlL¤Ÿ
Bãeçiî ïôà íeLa ãøtì¦¨¥§Ÿ¤¦¦
elôà ,Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥£¦
¯ ,Lnî Lôð úøéñîa`ly ick eytp z` xeqnl ul`ii m` mb ¦§¦©¤¤©¨
,d"awdn cxtp zeidl¯ âOî ìëNå íòè íeL éìaeilr recn §¦©©§¥¤ª¨

,eytp z` xeqnl¯ .éäìà òáèa àlà,h"i wxta xaqedy itk ¤¨§¤©¡Ÿ¦
zkynp jk - eyxeyl irah ote`a jynpd ,xpd xe` lyna
meyn jka yi dabl ,iwl`d dyxeyl irah ote`a dnypd
cgte dcxg mb zllek `id jk .dpadn dlrnly ,iwl` "rah"
,wzepz `l - d"awd mr zecg`zd ly dkynd dze`y - irah

,eytp z` xeqnl jxhvi jk llba m` mbúøéáLa ïkL-ìëå§¨¤¥¦§¦©
¯ ,äúéî éøeqiî älwä ,úBåàzäxeqnl mb oken ixd `ede ©©£©©¨¦¦¥¦¨

,xacd i`ceey ixd - eytp z`Laëì øúBé øácä åéìà áBøwL¤¨¥¨©¨¨¥¦§Ÿ
¯ ,"òøî øeñ" úðéçáa ïä ,øöiä,zexiar ziiyrn rpnidl ©¥¤¥¦§¦©¥©

¯ ,íéøôBñ éøác ìL äl÷ äøáòî elôàopaxcn xeqi` `idy £¦¥£¥¨©¨¤¦§¥§¦
,envra helyl ezlkia dfa mb - dxezd on xeqi` `le ,cala

¯ ,Cøaúé BðBöø ìò øáòì àlL,`ehgl `leãøôpL øçàî ¤Ÿ©£Ÿ©§¦§¨¥¥©©¤¦§¨
¯ da,`hgi m`,Lnî äøæ-äãBáòa Bîk ,Búecçàå Bãeçiî ¨¦¦§©§§©£¨¨¨©¨

¯ .äNòî úòLawxta xaqedy itk ,`heg `edy drya ¦§©©£¤
dcn dze`a ,d"awdn cxtp `ed ,`heg `edy dryay ,mcewd
xg`ne ,dxfÎdcear caer `edy drya ,epnn cxtp `edy itk
- dxfÎdcear cearl `ly calae ,eytp z` xqen mb didy

dxiarn mb rpnidl eilr dcn dze`aeficiÎlr mb ixdy ,
miiw z`f lka ,j` .d"awdn ,dyrn zrya ,cxtp `ed ,ef dxiar
qgia z`fe - xzei zelw zexiar oial ,dxfÎdcear oia lcad

y onflixg`dxfÎdceara :dxiard ziiyrcxtp x`yp `ed ,
mb d"awdnixg`lzexiara eli`e ;ef dlecb dxiara lykpy

revia onfl wx zlaben d"awdn zecxtidd ,xzei zelwd
xac ly ezin`ly ,cin xirn owfd epaxy `l` - cala dxiard
:`ide - d"awdn cxtp x`yi `ly ,dxfÎdceara mb dvr zniiw

.dxfÎdcear ly dxiara mb ritydl dciay daeyz iciÎlr
xqen `l` ,ef dvrl drey `l `edy mi`ex ep` okÎitÎlrÎs`
zrya mb d"awdn cxtp zeidl `ly calae ,eytp z`
ick mb dti egek - lewiy eze`y ixd .dxfÎdcearl d`egzydd
zexiar ziiyrn rpnidl
mby xg`n ,xzei zelw
zrya cxtp `ed ,ociÎlr
jk lr .d"awdn dyrn
:oldl owfd epax xne`
äøæ-äãBáòa íb éøäå©£¥©©£¨¨¨
äáeLz úBNòì ìBëé̈©£§¨

¯ Ck-øçà,gihazy ©©¨
ixg`y,dxiard ziiyr

.d"awdn cxtp didi `l
l`yizy xyt` ,jk
mb ,mpn` :dl`yd
oexzt el yi dxfÎdceara
cxtp zeidl `ly
ziiyr ixg` d"awdn
"daeyz" lr efk zeknzqd lr ,mxa .daeyz iciÎlr - `hgd
aey`e `hg` xne`d" :l"f epizeax exn` xak ,jk xg` dyriy

"daeyz zeyrl ecia oiwitqn oi` -2,dxfÎdcearl qgiay ixd ,
,jk xg` dyriy "daeyz"d lr y`xn jenql leki `ed oi`

cxtp x`yii `ly ick ,eytp z` xqen `ed jk meyneicinz
oi` dxiard ziiyr ixg` ixd ,zxg` dxiara eli`e .d"awdn
lr jnzqdl ilan ,d"awdn cxtp ,`linn jxca ,x`yp `ed
`edy myky ,zepwqta xnel xyt` cvik ,ok m` - "daeyz"
dxiar lkn rpnidl leki `ed jk - dxfÎdcearn rpnidl leki
oi`" mixne` l"f epinkgy dn :daeyzd d`a jk lr ?zxg`
epnn milhepy dpeekd oi` ,"daeyz zeyrl ecia miwitqn
:cala z`f wx `id dpeekd .daeyz zeyrl zlekid z` ixnbl

oi`mixferzeyrl mi`znd rbxd z` el miwtqn oi` ,jka el
gece un`zn `ed m` j` .daeyz- daeyz dyere envr z` w

lr jnzqdl ecia yi ok`y ,jk .zlawzne dliren ezaeyz
`ed z`f lkae - dxfÎdcear ceariy ixg` dyriy "daeyz"d

d"awdn cxtp didi `ly calae jkn rpnpdyrn zrya.óàå]§©
¯ ,"'eë ïé÷étñî ïéà ¯ áeLàå àèçà øîBàä"Lecia ¤¨¥¤¡¨§¨¥©§¦¦

,daeyz zeyrlúòL Bì úBéäì Bãé íé÷éæçî ïéàL eðéä©§¤¥©£¦¦¨¦§§©
¯ ,äáeLz úBNòì øLkämc`l mipzep ixd ,llk jxcay ©Ÿ¤©£§¨

in j` ,daeyza xefgl ze`pd onfd z`e gekd z` dlrnln
- daeyza xefgi okn xg`ly jk lr `hgd zrya jneqy`l

mixferjka dlrnln el`le.jkl zepncfdd z` el mipzep
ãîBòL øác Eì ïéà ¯ äáeLz äNòå äòMä ÷çc íà ìáà£¨¦¨©©¨¨§¨¨§¨¥§¨¨¤¥

¯ .[äáeLzä éðôaÎdceara mby ixd .cinz zxfer daeyz ¦§¥©§¨
cxtp didi `l `hgd xg`ly jnzqdl leki did dxf

.dyriy "daeyz"d iciÎlr ,d"awdnìk ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¨
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íéøîà éèå÷éì
éìá åááìáíâ äá ììëðå êááìáå ù"æå .÷ôñ íåù

åúåãçàå åãåçéî ïôåà íåùá ãøôéì àìù åðééäã åìéçã
âùåî ìëùå íòè íåù éìá ùîî ùôð úøéñîá 'éôà êøáúé

úååàúä úøéáùá ù"ëå éäìà òáèá àìàéøåñéî äì÷ä
'éçáá ïä øöéä ùåáëì øúåé øáãä åéìà áåø÷ù äúéî

äøéáòî 'éôà òøî øåñàìù íéøôåñ éøáã ìù äì÷
åúåãçàå åãåçéî äá ãøôðù øçàî 'úé åðåöø ìò øåáòì

æ"òá åîëìåëé æ"òá íâ éøäå äùòî úòùá ùîî
áåùàå àèçà øîåàäù óàå .ë"çà äáåùú úåùòì

ïéàúòù åì úåéäì åãé íé÷éæçî ïéàù åðééä 'åë ïé÷éôñî
÷çã íà ìáà äáåùú úåùòì øùåëääùòå äòùä

ë"ôòàå .äáåùúä éðôá ãîåòù øáã êì ïéà äáåùú
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ב.2. פה, יומא



קג hay g"i iying mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ח חמישי יום
,62 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áåè äùòå 'éçáá ïäå,al 'nr cr.'åë íéîìåòì

àlL ,'ä úMã÷ ìò BLôð øñîì ïnæîe ïëeî ìàøNé Léà¦¦§¨¥¨§ª¨¦§Ÿ©§©§ª©¤Ÿ
äáeLz úBNòìå äòL éôì ålôà äøæ-äãBáòì úBåçzLäì§¦§©£©£¨¨¨£¦§¦¨¨§©£§¨

¯ ,Ck-øçàul`l evxiyk mb ,eytp z` xeqni `ed :xnelk ©©¨
zeegzydl eze`
zg` dipyl dxfÎdcearl
- ef dipy xg`le ,cala
,daeyza xefgl lkei
iptn df oi` ixd f`y
cxtp didi cinzy
dipy mb `l` ,d"awdn
zecxtid ly ef zccea

,d"awdndyrn zrya`ly ,el dwitqn - `hgd
?gek dfi`ae ?dnl jk lke .dxfÎdcearl zeegzydl¯ eðéäå§©§

,df ixd¯ íLôða Laìîä 'ä øBà éðtî,l`xyi ipa ly ¦§¥©§ª¨§©§¨
ìéòì økæpk3¯ BðéàL ,epi` df 'd xe`äòLå ïîæ úðéçáa ©¦§¨§¥¤¥¦§¦©§©§¨¨

¯ ,åéìò ìLBîe èélLå ,ïîfäî äìòîì àlà ,ììklr §¨¤¨§©§¨¥©§©§©¦¥¨¨
,onfdòãBpk4¯ .lk ©©

xywa `ed xen`d
zpzep ji` ,dl`yl
icedil zxzeqnd dad`d
xvia helyl gekd z`
rpnidle ely rxd
xeq" - dxiar zeyrln
xaqez oldl ."rxn
ziaeigd dxeva ,"aeh dyre"a zxzeqnd dad`d ly dzlert

:zeevnd meiw ly

¯ ,"áBè äNòå" úðéçáa ïäådgek z` lvpl mc`d zlekia §¥¦§¦©©£¥
ick ,zxzeqnd dad`d lyõîàå äøeáâa éøàk øabúäì§¦§©¥¨£¦¦§¨§Ÿ¤

¯ ,øöiä ãâð álä,rxdåéìò ìétîe Bôeb úà ãéaënä ©¥¤¤©¥¤©©§¦¤©¦¨¨
¯ ,äìöò(zelvrd) `idyLôpaL øôòä ãBñé úðéçaî ©§¨¦§¦©§¤¨¨¤©¤¤

¯ ,úéîäaäepcnly itk ©§¥¦
,oey`xd wxtaçéøèälî¦§©§¦©

éðéî ìëa úeæéøæa Bôeb¦§¦§¨¦¥
àOî úãBáòå çøèŸ©©£©©¨
da LiL ,'ä úãBáòa©£©¤¥¨
ìîòì :ïBâk ,ìîòå çøèŸ©§¨¨§©£Ÿ
¯ ätáe ïeiòa äøBza©¨§¦©¤
ote`a dxez ixac xacl

lydéîet ÷éñt àì̈¨¦¥
¯ ,àñøbîwqet `l eit ¦¦§¨

yxecy xac ,cenlln
.dnevr dribiøîàîëe§©£©

ì"æø5íéNé íìBòì" : ©©§¨¨¦
éøác ìò Bîöò íãà̈¨©§©¦§¥
ìòì øBLk äøBz¨§§Ÿ
ïëå ,"éBàNîì øBîçëå§©£§©§§¥

¯ äðeëa älôúìdidzy ¦§¦¨§©¨¨
,dribi jeznBçk ìëa§¨Ÿ

'ä úãBáòa ïëå ,Lnî©¨§¥©£©
,ïBîîaL øáãa àéäL¤¦§¨¨¤§¨
¯ ;ä÷ãvä úãBáò Bîk§£©©§¨¨

mlerd mdilry micenrd dyly - mixac dyly o`k miiepn
zelinb ,(zepaxw mewna `id dlitzy) dcear ,dxez" :cner

."micqg¯ elàa àöBiëå,'d zceara minec mipiprúBîçìnî §©¥§¥¦¦§£

¯ BðBîî øé÷ôäì àlL íãàä Lôð øø÷ì ,åéúBìeaçúå øöiä©¥¤§©§¨§¨¥¤¤¨¨¨¤Ÿ§©§¦¨
dztne mc`d z` rxdÎxvid xxwn ,dwcv zece` xaecnyk

,jkl etqk z` fafai `ly ,eze`¯ ,Bôeb úeàéøáely oipra §¦
.sebd zevn`zde zribi zeyxcp ea ,'d zcear¯ Bcâð ãîòlL¤©£Ÿ¤§

dfd rxd xvid cbp
ìà ãàî áBø÷ ¯ BLáëìe§¨§¨§Ÿ¤
,Baì ìà íéNiLk ,íãàä̈¨¨§¤¨¦¤¦
,äæ ìëa øöiä çvðlL¤§©¥©©¥¤§¨¤
úBNòìå ,äfî øúBéå§¥¦¤§©£

¯ Lnî Bëôäzeyrl ¨§©¨
Îxvid ly epevxn jtidd
eteba od un`zdle ,rxd
zcear ipipra epenna ode

df lk ixd ,'dãàî ì÷©§Ÿ
'ä ,äúéî éøeqiî¦¦¥¦¨
'ä ,äúéî éøeqéå .eðøîLé¦§§¥§¦¥¦¨
ìa÷î äéä ,eðøîLé¦§§¥¨¨§©¥

¯ ïBöøáe äáäàa,calae §©£¨§¨
Bãeçiî ãøtì àlL¤Ÿ¦¨¥¦¦
elôà ,Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥£¦
úBçzLäì äòL éôì§¦¨¨§¦§©£
,íBìLå-ñç äøæ-äãBáòì©£¨¨¨©§¨

¯icedi lky ,epcnly itk
`ly eytp z` xqen did
z`fe ,dxfÎdcear cearl

.dlw dryl `l elit` 'd zecg`n cxtp zeidl `ly ick-ìëå§¨
¯ ïBöøáe äáäàa ìa÷ì Bì LiL ïkLsebd zevn`zd z` mb ¤¥¤¥§©¥§©£¨§¨
,epnn zeyxcpd zeievn`zdd x`y mbeíìBòì Ba ä÷áãì éãk§¥§¨§¨§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïîåæîå ïëåî ìàøùé ùéà ìëúùåã÷ ìò åùôð øåñîì
úåùòìå äòù éôì 'éôà æ"òì úååçúùäì àìù 'ä

åðééäå ë"çà äáåùúíùôðá ùáåìîä 'ä øåà éðôî
ïîæäî äìòîì àìà ììë äòùå ïîæ 'éçáá åðéàù ì"ðë

èéìùå.òãåðë åéìò ìùåîå

áåè äùòå 'éçáá ïäå
øöéä ãâð áìä õîåàå äøåáâá éøàë øáâúäìãéáëîä

ùôðáù øôòä ãåñé 'éçáî äìöò åéìò ìéôîå åôåâ úà
úåæéøæá åôåâ çéøèäìî úéîäáä'ãåáòå çøåè éðéî ìëá

ìåîòì ïåâë ìîòå çøåè äá ùéù 'ä úãåáòá àùî
äôáå ïåéòá äøåúáì"æøàîëå àñøéâî äéîåô ÷éñô àì

ìåòì øåùë äøåú éøáã ìò åîöò íãà íéùé íìåòì
øåîçëåïëå ùîî åçë ìëá äðåëá äìôúì ïëå éåàùîì

úãåáò åîë ïåîîáù øáãá àåäù 'ä úãåáòáä÷ãöä
ùôð øø÷ì åéúåìåáçúå øöéä úåîçìîî åìàá àöåéëå

úåàéøáå åðåîî øé÷ôäì àìù íãàäåãâð ãåîòìù åôåâ
çöðìù åáì ìà íéùéùë íãàä ìà ãàî áåø÷ åùáëìå

øúåéå äæ ìëá øöéäì÷ ùîî åëôä úåùòìå äæî
åðøîùé 'ä äúéî éøåñéå åðøîùé 'ä äúéî éøåñéî ãàî

ìá÷î äéäåúåãçàå åãåçéî ãøôéì àìù ïåöøáå äáäàá
ùéù ù"ëå å"ç æ"òì úåçúùäì äòù éôì 'éôà 'úéåì

åðééäã ãòå íìåòì åá ä÷áãì éãë ïåöøáå äáäàá ìá÷ì
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-4.יט.פרק3. עליו. ומושל ושליט מהזמן, למעלה אלא וכו' "שאינו המלים ˘ËÈÏ"‡על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰'ב בזה שאומר "וי"ל :
נצחי  עוקרתו) תשובה דלעו"ז שבענין אלא בקדושה. וכדלקמן דנצחיות, ענין בו יש דרגע (אפי' ענין כל הזמן מן למעלה מצד ענינים:

נוגע להיות יהפך שעה דלפי דענין אפשר עליו ומושל ושליט מצד ב) ארוך".ÂÈ˙¯הוא. דזמן ב.5.מזה ה, זרה עבודה

hay f"i iriax mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ .÷ôñ íeL éìa Bááìa éàcåamey ila xacd xexa ixd §©©¦§¨§¦¨¥
lwe ryx mb ,xen`k ,oky .d"awdl dad` eala zniiwy ,wetwt

.d"awdl zxzeqn dad` eala dpyi milway:áeúkL eäæå§¤¤¨
¯ ."Eááìáe"ealay dad`a zeevne dxez miiwl leki icediy ¦§¨§

wx `le - .d"awdl
meiwa ,oky :'d zad`a
xeq" mb epyi zeevne dxez
,zexiarn rpnidl ,"rxn
,'d z`xi zyxcp jk lre
oiivn ,okl .d"awdn cgtd
ef dad`y ,cin owfd epax

zllek,d`xi mb dkeza
ecia ef d`xi cvne
.dxiar zeyrln rpnidl

¯ da ììëðå,ef dad`a §¦§¨¨
¯ ,eìéçc íb,d`xieðéäc ©§¦§©§

¯,cgtde `xendàlL¤Ÿ
Bãeçiî ïôà íeLa ãøtì¦¨¥§Ÿ¤¦¦
elôà ,Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥£¦
¯ ,Lnî Lôð úøéñîa`ly ick eytp z` xeqnl ul`ii m` mb ¦§¦©¤¤©¨
,d"awdn cxtp zeidl¯ âOî ìëNå íòè íeL éìaeilr recn §¦©©§¥¤ª¨

,eytp z` xeqnl¯ .éäìà òáèa àlà,h"i wxta xaqedy itk ¤¨§¤©¡Ÿ¦
zkynp jk - eyxeyl irah ote`a jynpd ,xpd xe` lyna
meyn jka yi dabl ,iwl`d dyxeyl irah ote`a dnypd
cgte dcxg mb zllek `id jk .dpadn dlrnly ,iwl` "rah"
,wzepz `l - d"awd mr zecg`zd ly dkynd dze`y - irah

,eytp z` xeqnl jxhvi jk llba m` mbúøéáLa ïkL-ìëå§¨¤¥¦§¦©
¯ ,äúéî éøeqiî älwä ,úBåàzäxeqnl mb oken ixd `ede ©©£©©¨¦¦¥¦¨

,xacd i`ceey ixd - eytp z`Laëì øúBé øácä åéìà áBøwL¤¨¥¨©¨¨¥¦§Ÿ
¯ ,"òøî øeñ" úðéçáa ïä ,øöiä,zexiar ziiyrn rpnidl ©¥¤¥¦§¦©¥©

¯ ,íéøôBñ éøác ìL äl÷ äøáòî elôàopaxcn xeqi` `idy £¦¥£¥¨©¨¤¦§¥§¦
,envra helyl ezlkia dfa mb - dxezd on xeqi` `le ,cala

¯ ,Cøaúé BðBöø ìò øáòì àlL,`ehgl `leãøôpL øçàî ¤Ÿ©£Ÿ©§¦§¨¥¥©©¤¦§¨
¯ da,`hgi m`,Lnî äøæ-äãBáòa Bîk ,Búecçàå Bãeçiî ¨¦¦§©§§©£¨¨¨©¨

¯ .äNòî úòLawxta xaqedy itk ,`heg `edy drya ¦§©©£¤
dcn dze`a ,d"awdn cxtp `ed ,`heg `edy dryay ,mcewd
xg`ne ,dxfÎdcear caer `edy drya ,epnn cxtp `edy itk
- dxfÎdcear cearl `ly calae ,eytp z` xqen mb didy

dxiarn mb rpnidl eilr dcn dze`aeficiÎlr mb ixdy ,
miiw z`f lka ,j` .d"awdn ,dyrn zrya ,cxtp `ed ,ef dxiar
qgia z`fe - xzei zelw zexiar oial ,dxfÎdcear oia lcad

y onflixg`dxfÎdceara :dxiard ziiyrcxtp x`yp `ed ,
mb d"awdnixg`lzexiara eli`e ;ef dlecb dxiara lykpy

revia onfl wx zlaben d"awdn zecxtidd ,xzei zelwd
xac ly ezin`ly ,cin xirn owfd epaxy `l` - cala dxiard
:`ide - d"awdn cxtp x`yi `ly ,dxfÎdceara mb dvr zniiw

.dxfÎdcear ly dxiara mb ritydl dciay daeyz iciÎlr
xqen `l` ,ef dvrl drey `l `edy mi`ex ep` okÎitÎlrÎs`
zrya mb d"awdn cxtp zeidl `ly calae ,eytp z`
ick mb dti egek - lewiy eze`y ixd .dxfÎdcearl d`egzydd
zexiar ziiyrn rpnidl
mby xg`n ,xzei zelw
zrya cxtp `ed ,ociÎlr
jk lr .d"awdn dyrn
:oldl owfd epax xne`
äøæ-äãBáòa íb éøäå©£¥©©£¨¨¨
äáeLz úBNòì ìBëé̈©£§¨

¯ Ck-øçà,gihazy ©©¨
ixg`y,dxiard ziiyr

.d"awdn cxtp didi `l
l`yizy xyt` ,jk
mb ,mpn` :dl`yd
oexzt el yi dxfÎdceara
cxtp zeidl `ly
ziiyr ixg` d"awdn
"daeyz" lr efk zeknzqd lr ,mxa .daeyz iciÎlr - `hgd
aey`e `hg` xne`d" :l"f epizeax exn` xak ,jk xg` dyriy

"daeyz zeyrl ecia oiwitqn oi` -2,dxfÎdcearl qgiay ixd ,
,jk xg` dyriy "daeyz"d lr y`xn jenql leki `ed oi`

cxtp x`yii `ly ick ,eytp z` xqen `ed jk meyneicinz
oi` dxiard ziiyr ixg` ixd ,zxg` dxiara eli`e .d"awdn
lr jnzqdl ilan ,d"awdn cxtp ,`linn jxca ,x`yp `ed
`edy myky ,zepwqta xnel xyt` cvik ,ok m` - "daeyz"
dxiar lkn rpnidl leki `ed jk - dxfÎdcearn rpnidl leki
oi`" mixne` l"f epinkgy dn :daeyzd d`a jk lr ?zxg`
epnn milhepy dpeekd oi` ,"daeyz zeyrl ecia miwitqn
:cala z`f wx `id dpeekd .daeyz zeyrl zlekid z` ixnbl

oi`mixferzeyrl mi`znd rbxd z` el miwtqn oi` ,jka el
gece un`zn `ed m` j` .daeyz- daeyz dyere envr z` w

lr jnzqdl ecia yi ok`y ,jk .zlawzne dliren ezaeyz
`ed z`f lkae - dxfÎdcear ceariy ixg` dyriy "daeyz"d

d"awdn cxtp didi `ly calae jkn rpnpdyrn zrya.óàå]§©
¯ ,"'eë ïé÷étñî ïéà ¯ áeLàå àèçà øîBàä"Lecia ¤¨¥¤¡¨§¨¥©§¦¦

,daeyz zeyrlúòL Bì úBéäì Bãé íé÷éæçî ïéàL eðéä©§¤¥©£¦¦¨¦§§©
¯ ,äáeLz úBNòì øLkämc`l mipzep ixd ,llk jxcay ©Ÿ¤©£§¨

in j` ,daeyza xefgl ze`pd onfd z`e gekd z` dlrnln
- daeyza xefgi okn xg`ly jk lr `hgd zrya jneqy`l

mixferjka dlrnln el`le.jkl zepncfdd z` el mipzep
ãîBòL øác Eì ïéà ¯ äáeLz äNòå äòMä ÷çc íà ìáà£¨¦¨©©¨¨§¨¨§¨¥§¨¨¤¥

¯ .[äáeLzä éðôaÎdceara mby ixd .cinz zxfer daeyz ¦§¥©§¨
cxtp didi `l `hgd xg`ly jnzqdl leki did dxf

.dyriy "daeyz"d iciÎlr ,d"awdnìk ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¨
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íéøîà éèå÷éì
éìá åááìáíâ äá ììëðå êááìáå ù"æå .÷ôñ íåù

åúåãçàå åãåçéî ïôåà íåùá ãøôéì àìù åðééäã åìéçã
âùåî ìëùå íòè íåù éìá ùîî ùôð úøéñîá 'éôà êøáúé

úååàúä úøéáùá ù"ëå éäìà òáèá àìàéøåñéî äì÷ä
'éçáá ïä øöéä ùåáëì øúåé øáãä åéìà áåø÷ù äúéî

äøéáòî 'éôà òøî øåñàìù íéøôåñ éøáã ìù äì÷
åúåãçàå åãåçéî äá ãøôðù øçàî 'úé åðåöø ìò øåáòì

æ"òá åîëìåëé æ"òá íâ éøäå äùòî úòùá ùîî
áåùàå àèçà øîåàäù óàå .ë"çà äáåùú úåùòì

ïéàúòù åì úåéäì åãé íé÷éæçî ïéàù åðééä 'åë ïé÷éôñî
÷çã íà ìáà äáåùú úåùòì øùåëääùòå äòùä

ë"ôòàå .äáåùúä éðôá ãîåòù øáã êì ïéà äáåùú
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ב.2. פה, יומא



hayקד h"i iyiy mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ט שישי יום
,al 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä äèîìù àìà,64 'nr cr:ì"ðë

¯ .ãòågvpl edfe (a ,d"awd mr cg`zdl (` ick6.¯ ,eðéäc ¨¤§©§
elv` didz ,gvpl d"awd mr zecg`zddBðBöø äNòiLk§¤©£¤§

¯ Bæ äãBáòa Cøaúézevn`zd epnn zyxcp jk mylyk mb ¦§¨¥©£¨
,zcgein¯ da älbúé,ef dcearaúðéçáa ïBéìòä ïBöø úéîéðt ¦§©¤¨§¦¦§¨¤§¦§¦©

àìå áø éelâå íéðẗ¦§¦©§Ÿ
¯ .ììk øzñäaitk §¤§¥§¨

miwxta epcnly
zeevnd oipray ,mincewd
dxi`n - 'd zceare
d"awd ly epevx zeinipt

lbzd ly ote`a.ze
íéðt øzñä íeL ïéàLëe§¤¥¤§¥¨¦
ïéà éæà ¯ ïBéìòä ïBöøä¨¨¤§£©¥
¯ ììëe ììk ãøôð øác̈¨¦§¨§¨§¨

,zewl`nøáãå Lé úBéäì¦§¥§¨¨
¯ .Bîöò éðôaitk ¦§¥©§

dybxddy ,epcnly
yibxdl mileki mi`xapy

zeinipty jkn zraep - d"awdn cxtp xacle "yi"l ,mnvr z`
devn meiwl xacd ribnyk eli`e .mlrda `id oeilrd oevx
zniiw `l - oeilrd oevx zeinipt dlbzn f`y ,'d zcearle
"yi"l envr z` yibxdl `xapl znxebd daiqd `linn

.envr ipta "ze`ivn"leúéäìàä BLôð äðééäz ,úàæìe§Ÿ¦§¤¨©§¨¡Ÿ¦
¯ úéðeiçäå,sebd z` digny ef¯ ïäéLeáìexeaic ,daygn §©¦¦§¥¤

,dyrneøBàå ïBéìòä ïBöøa ãeçiä úéìëúa úBãçéî ïlkª¨§ª¨§©§¦©¦¨¨¨¤§§
¯ .ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà'd zcear iciÎlry ,ixd ¥¨©¦§¨§¥

oldl .cegid zilkza d"awd mr mc`d cg`zn ,zeevnd meiwe
wx `le ,cinzl `ed ,devnd meiw iciÎlr xvepd cegidy xaqei

:devnd meiw zrylãeçéå§¦
¯ äìòîì äæeytpy dn ¤§©§¨

mr zcg`zn icedi ly
iciÎlr seqÎoi` xe`
,dlrnl ixd ,'d zcear

,mipeilrd zenleraàeä
ék ,ãòå íìBòì éçöð¦§¦§¨¨¤¦
BðBöøe Cøaúé àeä¦§¨¥§

¯ .ïîfäî äìòîì`linn §©§¨¥©§©
d"awd mr zecg`zdd mb
,zigvp `id ,epevxe

,onfdn dlrnl¯ ïëåmb §¥
,ep` epnleraBðBöø éelb¦§

àéäL ,BøeaãaL¤§¦¤¦
áeúkL Bîëe ,éçöð àeä ,äøBzä7íe÷é eðéäìà øáãe" : ©¨¦§¦§¤¨§©¡Ÿ¥¨
"'eë íéîi÷å íéiç åéøáãe" ,"íìBòì8éìçé àìå" ,øéîé àìå ó §¨§¨¨¨¦§©¨¦§Ÿ©£¦§Ÿ¨¦

"'eë íéîìBòì Búc9¯ .d"awd ly epevx zelbzdy xg`ne ¨§¨¦
ly dzecg`zd mb ,`linn ixd - zigvp `id ,dxezd ixaca
dxezd cenil iciÎlr ,jxazi epevxe d"awd mr icedi ly ytp

.zigvp `id - zeevnd meiwe

¯ ähîlL àlà,ep` epnlera¯ àeä,zecg`zdd,ïîfä úçz ¤¨¤§©¨©©©§©
¯`id ytpd zecg`zde ,onfd zgz dpezp dhnl ytpd mb ,oky

ék ,äåöîa Bà äøBza da ÷ñBòL dcáì äòL dúBàáe§¨¨¨§©¨¤¥¨©¨§¦§¨¦
÷ñBò íà Ck-øçà©©¨¦¥
ãøôð ¯ øçà øáãa§¨¨©¥¦§¨
.ähîì ïBéìòä ãeçiäî¥©¦¨¤§§©¨
÷ñBòLk ,eðéäå]§©§§¤¥
,éøîâì íéìèa íéøáãa¦§¨¦§¥¦§©§¥
ììk Cøö íäa ïéàL¤¥¨¤Ÿ¤§¨

¯ .['ä úãBáòì`ed ,f`y ©£©
,dhnl o`k ,cxtp
xvepy ,"oeilrd cegi"dn
.devnd e` dxezd iciÎlr
øæBçLk ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥§¤¥
-øçà 'ä úãBáòì áLå§¨©£©©©
,älôúìå äøBúì ,Ck̈§¨§¦§¦¨

¯ æà ÷ñòì Bì øLôà äéäL ìò 'äî äìéçî Lwáîeeze`a §©¥§¦¨¥©¤¨¨¤§¨©£Ÿ¨
,milha mixaca wqrzdy onfçìñé 'ä ¯ ÷ñò àìå äøBza©¨§Ÿ¨©¦§©

ì"æø øîàîk ,Bì10ææ àì ¯ áLå äNò-úåöî ìò øáò" : §©£©©©¨©©¦§©£¥§¨Ÿ¨
."Bì ïéìçBnL ãò íMî¦¨©¤£¦

¯,cin el oilgen :xnelk
,dhnl mb ,xfeg `ed f`e
d"awd mr cg`zne

.epevxe¯ äæìåiptn ,okle §¨¤
zxfer dlignd zyway
xkfpd "cegi"l xfege cin

elit`y ,lirldryl
dlwcxtil dvex epi`

lirl xkfpke11,eðwz¦§
ìL "eðì çìñ" úkøaL ¦§©§©¨¨Ÿ

¯ ,íBé ìëa íéîòt§¨¦§¨
,"dxyr dpeny" zlitza
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åæ äãåáòá 'úé åðåöø äùòéùëïåöø úéîéðô äá äìâúé
ïéàùëå ììë øúñäá àìå áø éåìéâå íéðô 'éçáá ïåéìòä

øúñä íåùììë ãøôð øáã ïéà éæà ïåéìòä ïåöøá íéðô
äðééäú úàæìå åîöò éðôá øáãå ùé úåéäì ììëååùôð

úéìëúá úåãçåéî ïìåë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä
ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéääæ ãåçéå .ì"ðë ä"á

äìòîì åðåöøå 'úé àåä éë ãòå íìåòì éçöð àåä äìòîì
ïëå ïîæäîéçöð àåä äøåúä àéäù åøåáãáù åðåöø éåìéâ

íééç åéøáãå íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå ù"îëåíéîéé÷å
éìçé àìå 'åë.'åë íéîìåòì åúã øéîé àìå ó

äèîìù àìà
äúåàáå ïîæä úçú àåä'øåúá äá ÷ñåòù äãáì äòù

ãåçéäî ãøôð øçà øáãá ÷ñåò íà ë"çà éë äåöîá åà
ïåéìòäéøîâì íéìèá íéøáãá ÷ñåòùë åðééäå .äèîì

øæåçùë ë"ôòàå 'ä úãåáòì ììë êøåö íäá ïéàùáùå
'äî äìéçî ù÷áîå äìôúìå äøåúì ë"çà 'ä úãåáòì

äøåúá æà ÷åñòì åì øùôà äéäù ìòçìñé 'ä ÷ñò àìå
ãò íùî ææ àì áùå äùò úåöî ìò øáò ì"æøàîë åì

äæìå .åì ïéìçåîùíéîòô ùìù åðì çìñ úëøá åð÷ú
ìëá åðîî ìåöéð íãà ïéàù äøåú ìåèéá ïåò ìò íåé ìëá
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כאן 6. מדובר א) - שכן" "כל המלה של הכפולה המשמעות בכך, בציינו וב), א) של ההבדל את כאן הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק
˙Â˜·„·של באופן עדיין זה כאן ב) זרה). עבודה עלֿידי בלבד נפרד להיות לשלא (בהשוואה ÚÂ„להשי"ת ÌÏÂÚÏ לשלא (בהשוואה

זרה). בעבודה שעה לפי נפרד ח.7.להיות מ, שחרית.8.ישעי' חי".9.תפילת אֿל "יגדל א.10.פיוט פו, כ"ק 11.יומא לשון
שליט"א. אדמו"ר



קה hay 'k ycew zay mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ' קודש שבת יום
ק כו פר  ,64 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íøá åë ÷øô,bl 'nr cr:äæ ÷åñô

äøBz ìeha ïBò ìòBîëe ;íBé ìëa epnî ìBvð íãà ïéàL , ©£¦¨¤¥¨¨¦¦¤§¨§
¯ ãéîzä,mei lk miaixwn eidy.äNò-úåöî ìò øtëî äéäL ©¨¦¤¨¨§©¥©¦§©£¥

¯m` :le`yl ixd xyt` ,`l` .dyrÎzevn miiw `l mc`yk
dlign miywane ,dxiard lr jkÎlk zeaexw mizirl mixaer

o`k yi ixd - dilr
`hg`" ly oipr dxe`kl
mixne` eilry "aey`e
oiwitqn oi`" :l"f epinkg
- ?"daeyz zeyrl ecia
:owfd epax jk lr xne`
,"áeLàå àèçà" äæ ïéàå§¥¤¤¡¨§¨

¯ ïk-íà-àlàdf izn ¤¨¦¥
,"aey`e `hg`" `xwp
Lnî àèçä úòLaL¤¦§©©¥§©¨
äáeLzä ìò CîBñ àeä¥©©§¨

¯ ,àèBç Cëìe`ed ik §¨¥
;"daeyz"d lr jneq
`l - "daeyz"d `lele
dze`y ixd .`heg did

okle ,`ehgl el dnxb eli`k `id ,jneq `ed dilr "daeyz"
ixd ,eppipra eli`e ."daeyz zeyrl ecia oiwitqn oi`" zn`a

,dxez lehia lr "epl glq"aoi`zrya "daeyz"d lr jneq `ed
`edy wx df ixd ;`hgd dyrnlykplehiaa zeaexw mizrl

."epl glq" ly dywad okn xg`l zxfer jk lre - dxezBîk§
¯ :øçà íB÷îa øàaúpLxg`ny ,ixd ."`"it z"db` d`x" ¤¦§¨¥§¨©¥

cxtp zeidl `ly calae ,eytp z` xeqnl oken icedi lky
ipa ly mcegi rbep wenr dk - dlw dryl `l elit` ,d"awdn
oken didi `l icediy df oeayg witqn - d"awd mr l`xyi
zerpniddy ,`idy dxiar efi` iciÎlr d"awdn cxtp zeidl
i`cee ;dzin ixeqi xy`n mixeqi zegt daxda dxeyw dpnn
cg`zdl ytgl ,dgnyae une`a eze` wfgl jixv dfy ,xacd
cegiiy ,ercia ,(dyr) zeevn meiw iciÎlr ,d"awd mr cgiizdle
mr ecegi myl ytpd z` xeqnl ef zepekp .igvp `ed ,dlrnl df

dreaw zeidl dkixv ,zewl`cinz,icedi ly ezrceza
.dry lka zeevnde dxezd meiwa `hazdleänì ,ïáeé äæáe¨¤¨¨¨

¯ ,'äøBz äðLî'a ,íBìMä-åéìò eðaø äLî äeöxecl ¦¨Ÿ¤©¥¨¨©¨§¦§¥¨
,xacnd¯ ,õøàì eñðëpL øBcì,mi`ad zexecl wx `l ©¤¦§§¨¨¤

òîL úàéø÷ úBø÷ì¦§§¦©§©
¯ ,íBé ìëa íéîòt©£©¦§¨

dpipryåéìò ìa÷ì§©¥¨¨
úøéñîa íéîL úeëìî©§¨©¦¦§¦©

¯ ,Lôðxyt` ,dxe`kl ¤¤
:le`yl ixdàìäå©£Ÿ

¯ :íäì çéèáäxecl ¦§¦©¨¤
,l`xyi ux`l qpkpy
ïzé íëàøBîe íëcçt"©§§¤©£¤¦¥

"'Bâå 'ä12¯ ;myl ,ok m` §
zexiqnl miwewf eid dn
- xacnd xec enk ?ytp
llk jiiy did `ly
mze` ul`i edyiny
ekxhviy jk icil `eal
`l ,l`xyi ux`l qpkpy xeca mb ixd jk - mytp z` xeqnl
mze` ul`i edyiny ,(dxen`d dghadd zngn) jiiy did

xac zeyrlcbpkmipekp eidi jk llbaye ,miny zekln
oipr z` epax dyn mdilr deeiv dn myl ,ok m` .ytp zexiqnl

?mei lka miinrt cere - rnyÎz`ixw iciÎlr ytp zexiqnàlà¤¨
ïéðò ãéîz økæiL äæa éeìz äéúBöîe äøBzä íeiwL íeMî¦¤¦©¨¦§¤¨¨¨¤¤¦§Ÿ¨¦¦§©

¯ ,Bãeçé ìò 'äì BLôð úøéñîÎz`ixw ly dzernyn efy §¦©©§©©¦
,"mei lka miinrt" d`xewl gxkdd on okle ,rnyòeá÷ äéäiL¤¦§¤¨©

äæa ék ,BðBøëfî Léîé àì äìéìå íîBé ,Lnî ãéîz Baìa§¦¨¦©¨¨¨©§¨Ÿ¨¦¦¦§¦¨¤
¯ ,äòL ìëáe úò ìëa ãéîz Bçvðì ,Bøöé ãâð ãîòì ìëeé©©£Ÿ¤¤¦§§©§¨¦§¨¥§¨¨¨
oeyl - xvid zngln - "'ebe ixg` dpfe" f`y ,dyn ixg` mb

,epiax w"k:ìéòì økæpkzicinzd ezepekp z` exkfay - ©¦§¨§¥
z` miiwl i`cea oekp didi - myd yeciw lr eytp z` xeqnl

.zeevnde dxezd lk

.åë ÷øt"c`n xacd aexw" ji` ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
zexvep odyk - 'd z`xiae 'd zad`a zeevne dxez miiwl ,icedi lkl

Îlrezlecba zeppeazd ici

iciÎlr e` ,d"awd ly

lkay zxzeqnd dad`d

,d"awdl l`xyin cg`

oipr z` mb dkeza zllekd

xiaqi mi`ad miwxta .d`xid

zcearl mirixtnd mixacd lk z` wigxdl cvik ,zevr ozie ,owfd epax

z` helwl lbeqn ald oi` mllbay ,"ald mehnh"e "zeavr" enk ,'d

.d`xide dad`d zeybx

éøö àc ïBâk ,íøaC §¨§¨¨¦
¯ :ìBãb ììk éòBãBàì§¥§¨¨
jixv ,df oebk xaca

,lecb llk ricedlék¦
øác çvðì ïBçvpL Bîk§¤¦¨§©¥©¨¨
íéLðà éðL ïBâk ,éîLb©§¦§§¥£¨¦
ãçàä íà äpä ,äæ úà äæ ìétäì äæ íò äæ íé÷aàúnä©¦§©§¦¤¦¤§©¦¤¤¤¦¥¦¨¤¨
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כה.12. יא, דברים

hay h"i iyiy mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ט שישי יום
,al 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä äèîìù àìà,64 'nr cr:ì"ðë

¯ .ãòågvpl edfe (a ,d"awd mr cg`zdl (` ick6.¯ ,eðéäc ¨¤§©§
elv` didz ,gvpl d"awd mr zecg`zddBðBöø äNòiLk§¤©£¤§
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ïéà éæà ¯ ïBéìòä ïBöøä¨¨¤§£©¥
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¯ .Bîöò éðôaitk ¦§¥©§
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wx `le ,cinzl `ed ,devnd meiw iciÎlr xvepd cegidy xaqei

:devnd meiw zrylãeçéå§¦
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mr zcg`zn icedi ly
iciÎlr seqÎoi` xe`
,dlrnl ixd ,'d zcear
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ék ,ãòå íìBòì éçöð¦§¦§¨¨¤¦
BðBöøe Cøaúé àeä¦§¨¥§
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¯`id ytpd zecg`zde ,onfd zgz dpezp dhnl ytpd mb ,oky
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ãøôð ¯ øçà øáãa§¨¨©¥¦§¨
.ähîì ïBéìòä ãeçiäî¥©¦¨¤§§©¨
÷ñBòLk ,eðéäå]§©§§¤¥
,éøîâì íéìèa íéøáãa¦§¨¦§¥¦§©§¥
ììk Cøö íäa ïéàL¤¥¨¤Ÿ¤§¨

¯ .['ä úãBáòì`ed ,f`y ©£©
,dhnl o`k ,cxtp
xvepy ,"oeilrd cegi"dn
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ì"æø øîàîk ,Bì10ææ àì ¯ áLå äNò-úåöî ìò øáò" : §©£©©©¨©©¦§©£¥§¨Ÿ¨
."Bì ïéìçBnL ãò íMî¦¨©¤£¦

¯,cin el oilgen :xnelk
,dhnl mb ,xfeg `ed f`e
d"awd mr cg`zne

.epevxe¯ äæìåiptn ,okle §¨¤
zxfer dlignd zyway
xkfpd "cegi"l xfege cin

elit`y ,lirldryl
dlwcxtil dvex epi`

lirl xkfpke11,eðwz¦§
ìL "eðì çìñ" úkøaL ¦§©§©¨¨Ÿ

¯ ,íBé ìëa íéîòt§¨¦§¨
,"dxyr dpeny" zlitza
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äðééäú úàæìå åîöò éðôá øáãå ùé úåéäì ììëååùôð

úéìëúá úåãçåéî ïìåë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä
ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéääæ ãåçéå .ì"ðë ä"á
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éìçé àìå 'åë.'åë íéîìåòì åúã øéîé àìå ó

äèîìù àìà
äúåàáå ïîæä úçú àåä'øåúá äá ÷ñåòù äãáì äòù

ãåçéäî ãøôð øçà øáãá ÷ñåò íà ë"çà éë äåöîá åà
ïåéìòäéøîâì íéìèá íéøáãá ÷ñåòùë åðééäå .äèîì
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כאן 6. מדובר א) - שכן" "כל המלה של הכפולה המשמעות בכך, בציינו וב), א) של ההבדל את כאן הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק
˙Â˜·„·של באופן עדיין זה כאן ב) זרה). עבודה עלֿידי בלבד נפרד להיות לשלא (בהשוואה ÚÂ„להשי"ת ÌÏÂÚÏ לשלא (בהשוואה

זרה). בעבודה שעה לפי נפרד ח.7.להיות מ, שחרית.8.ישעי' חי".9.תפילת אֿל "יגדל א.10.פיוט פו, כ"ק 11.יומא לשון
שליט"א. אדמו"ר



hayקו 'k ycew zay mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ àeä,wa`zníà íb ,ìtéå ì÷a çvðé ,úeãáëe úeìöòa§©§§¥§ª©§©§¦Ÿ©¦
¯ Bøáçî øúBé øBab àeädrepza oezp `edy iptn ,z`f lka ¦¥¥£¥
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¯ Bçvðì øLôà éàz` ¦¤§¨§©§
,rxd xvidúeìöòa§©§
¯ úeãáëemipezpyk §¥

zelvr ly drepza
,zecakeúBëLîpä©¦§¨

álä íeèîèå úeáöòî¥©§§¦§©¥
¯ íà-ék ,ïáàkxyt` §¤¤¦¦

rxd xvid z` gvpl
ecbp mingelykúeæéøæa¦§¦

äçîOî úëLîpä©¦§¤¤¦¦§¨
Búøäèå álä úçéúôe§¦©©¥§¨¢¨
áöòå äâàc ãeðãð ìkî¦¨¦§§¨¨¨¤¤
:áeúkM äîe .íìBòä¨©¤¨
äéäé áöò ìëa"§¨¤¤¦§¤

"øúBî1äéäiL Leøt , ¨¥¤¦§¤
äfî äìòîe ïBøúé äæéà¥¤¦§©£¨¦¤

¯mby ixd - zeavrdn
- ?aehd on yi zeavra
:owfd epax jk lr dper

lî ,äaøcà äpääæ ïBL ¦¥©§©¨¦¨¤
¯,"xzen didi",äìòî Ba ïéà Bîöò ãvî áöòäL òîLî©§©¤¨¤¤¦©©§¥©£¨

¯ ,eðéäå .ïBøúé äæéà epnî àáéå òébiL ÷ø`eaz "avr"dny ©¤©¦©§¨Ÿ¦¤¥¤¦§§©§
¯ äàaä ,åéäìà 'äa úézîàä äçîOä,d`ad dgnydøçà ©¦§¨¨£¦¦©¡Ÿ¨©¨¨©©

¯ ézîàä áöòä,zizin` daiq dl yiy zeavríézòì ¨¤¤¨£¦¦§¦¦
¯ ,øaLð áìå BLôð øîa åéúBðBò ìò íéðnæîdzlrn :xnelk §ª¨¦©£¨§©©§§¥¦§¨

,eal oexay ixg` d`ad dgnyd `id zeavrd ly zizin`d
.ei`hg llba ,zepnefn mizra¯ äæ-éãé-ìòLoexay iciÎlr ¤©§¥¤

,ealìæøa ìL ävçîe àøçà-àøèñå äàîhä çeø äøaLð¦§§¨©©ª§¨§¦§¨¨¢¨§¦¨¤©§¤
¯,ei`hg iciÎlr zxvepd lfxad zvignåéáàì Bðéa ú÷ñônä©©§¤¤¥§¨¦
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"'Bâå øaLð3¯ ,zxayp cvik - "dxayp gex"l miribn cvik ¦§¨§

xg`ne ,"xayp al" iciÎlr - ?"`xg`Î`xhq"d ly dgex
,d`nehd gex zxayp ,xayp ale zizin` zexixn iciÎlry
,`wec jk meyn - d"awd oial epiay lfxad zvign znlrpe
oeylae - zizin` dgnyl ,okn xg`l ,ribdl ezexyt`a

:"`ipz"d¯ :àø÷c déLéø Ba íi÷é éæàådnk aezky dn ©£©§ª©¥¥¦§¨

:"dxayp gex miwl` igaf" weqtd iptl miweqtðòéîLz"é ©§¦¥¦
äçîNå ïBNN4äáéãð çeøå ,EòLé ïBNN éì äáéLä ,'Bâå ¨§¦§¨§¨¦¨¦§¦§¤§©§¦¨

"'Bâå5¯ .dgnyef- "izin`d avr"d ixg` ribn `ed dil`da §
.dnvr zeavra `l la` ,dlrnd dpenh¯ èeLtä íòè eäæå§¤©©©¨

it lry minrhd lr sqep
,ceqd,ì"æ é"øàä ïewúì§¦¨£¦©
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,mixen`d miweqtdøçà©©
íã÷ 'úBöç ïewz'¦£Ÿ¤

¯ ,ãenläixg` micnely ©¦
:zevg oewizãîìì éãk§¥¦§Ÿ

'äa úézîà äçîNa§¦§¨£¦¦©
¯ ;áöòä øçà äàaä©¨¨©©¨¤¤

;'zevg oewiz' lyLiL¤¥
¯ Bæ äçîNìixg` d`ad §¦§¨
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,diptl oi`y dgnyd

,"avr"øBàä ïBøúék§¦§¨
,à÷åc CLçä ïî àaä©¨¦©Ÿ¤©§¨
ìò øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©
LiL éúéàøå" :÷eñẗ§¨¦¦¤¥
ïî äîëçì ïBøúé¦§©¨§¨¦
øBàä ïBøúék úeìëqä©¦§¦§¨
éãå ,íL ïiò ,"'eë©¥¨§©

¯ .ïéánì"xdef"d l`ey6 ©¥¦
wx m`d :df weqt lr
`l in ?z`f d`x dnly
"xdef"de - ?df z` d`ex
iciÎlry xg`n :xiaqn

xi`nd xe`dixg`- xe`ay oexzid z` miyibxn ,jyegd
ly ezexwie cgeind ekxr z` mircei `l ,jyegd icrla ,oky
"zelkq"d iciÎlr ,dnkga oexzi sqeezin jk - xe`d

dgny ."zehy"deef- izin` "avr" ixg` dil` miribny`id
`idmeyn ea yi envr "avr"d eli`e ."avr"d on `ad oexzid

.'d zcearl drxtdáeúkä øac àìî àø÷îe7øLà úçz" : ¦§¨¨¥¦¤©¨©©£¤
éäìà 'ä úà zãáò àì¯ ,"'Bâå äçîNa Ejk lr ribn Ÿ¨©§¨¤¡Ÿ¤§¦§¨§

,weqta hxetnd yperdìò ì"æ é"øàä Leøt ìkì òãBðå§©©Ÿ¥¨£¦©©
¯ :äæ ÷eñtyxtn l"fix`d8mc`yk mb :df weqt zernyn ¨¤

miribn ,decgde dgnyd ezceara dxqgy `l` ,'d z` caer
'd zcearly ,ixd .weqta miiepnd mixengd miyperd jk lr
`idy ,zeavrd eli`e ,zcgein zeaiyg yi `wec dgny jezn
mpyiy xg`ne .'d zcearl drxtd meyn da yi ,dgnyd jtid
,mc`l zeb`c minxebd ,miipgex mipipr e` ,miinyb mipipr
cvik opyiy zevrd oldl dpxaqez ,zeavrl eze` mi`iane

.mipeyd zeavrd iiehian lvpidl
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íéøîà éèå÷éì
çöåðé úåãáëå úåìöòá àåä ãçàä íà äðä .äæ úà äæ

ìåôéå ì÷áùîî äëë åøéáçî øúåé øåáâ àåä íà íâ
úåãáëå úåìöòá åçöðì øùôà éà øöéä ïåçöðá
úåæéøæá à"ë ïáàë áìä íåèîèå úåáöòî úåëùîðä

ìëî åúøäèå áìä úçéúôå äçîùî úëùîðäãåðãð
'éô øúåî äéäé áöò ìëá ù"îå .íìåòá áöòå äâàã

äðä äæî äìòîå ïåøúé äæéà äéäéùäæ ïåùìî äáøãà
àáéå òéâéù ÷ø äìòî åá ïéà åîöò ãöî áöòäù òîùî

ïåøúé äæéà åðîîåéäìà 'äá úéúéîàä äçîùä åðééäå
åéúåðåò ìò íéðîåæî íéúòì éúéîàä áöòä øçà äàáä

øîáäàîåèä çåø äøáùð äæ é"òù øáùð áìå åùôð
åéáàì åðéá ú÷ñôîä ìæøá ìù äöéçîå à"ñåíéîùáù

íéå÷é éæàå 'åâå øáùð áì äøáùð çåø ô"ò øäæá ù"îë
éðòéîùú àø÷ã äéùéø åáäáéùä 'åâå äçîùå ïåùù

ïå÷éúì èåùôä íòè åäæå 'åâå äáéãð çåøå êòùé ïåùù éì
é"øàäíãå÷ úåöç ïå÷éú øçà äæ øåîæî øîåì ì"æ

øçà äàáä 'äá úéúéîà äçîùá ãåîìì éãë ãåîéìä
ïî àáä øåàä ïåøúéë ïåøúé åæ äçîùì ùéù áöòä

éúéàøå ÷åñô ìò øäæá ù"îë à÷åã êùçäïåøúé ùéù
àø÷îå ì"ãå ù"ò 'åë øåàä ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì

øùà úçú áåúëä øáã àìîêéäìà 'ä úà úãáò àì
:äæ ÷åñô ìò ì"æ é"øàä 'éô ìëì òãåðå 'åâå äçîùá
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קז היום יום . . . 

ה'תש"גיד שבטיום רביעי

חומש: בשלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק כא. והנה . . . 52 נבואתם.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

בא כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים, איז, לבד דער ענין פון התעוררות רחמים 
אויף די מקושרים, געווען א עבודה פון דערמָאנען בינו לבין עצמו די מקושרים, און 
אריינטראכטען בענין אהבתם והתקשרותם כמים הפנים, ווָאס דָאס איז מעורר די כחות 
פנימים פון דעם ווָאס מ'טרַאכט וועגען עם, ווי מיר זעהען במוחש, אז מ'קוקט שטַארק 
אויף איינעם מוז ער אקוק טָאן, ווייל די הבטה פנימית איז מעורר דעם עצם הנפש, 

און אזוי איז אויך אין דעם כח המחשבה.

ל ִהְתעֹוְררּות ַרֲחִמים ַעל  ַבד ָהִעְנָין ׁשֶ ּלְ ּמִ ׁשֶ ים, ֲהֵרי  דֹוׁשִ ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ ת ֲאבֹוֵתינּו  ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ּכְ ֵאֶצל 
ִעְנַין  ּבְ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ק  ּוְלִהְתַעּמֵ ַעְצמֹו,  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ִרים  ַהְמקּוׁשָ ַרת  ַהְזּכָ ל  ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ָהְיָתה  ִרים,  ַהְמקּוׁשָ
ָעָליו,  ִבים  חֹוׁשְ ׁשֶ ֶזה  ל  ׁשֶ ים  ִניִמּיִ ַהּפְ ַהּכֹחֹות  ֶאת  ְמעֹוֵרר  ה  ּזֶ ׁשֶ ִנים,  ַהּפָ ִים  ּמַ ּכַ רּוָתם  ְ ְוִהְתַקּשׁ ַאֲהָבָתם 
ָטה  י ַהַהּבָ ּכִ ט,  ב ְלַהֲחִזיר ַמּבָ ָחְזָקה ַעל ָאָדם, הּוא ַחּיָ ּבְ יִטים  ר ַמּבִ ֲאׁשֶ ּכַ מּוָחׁש ׁשֶ ָאנּו רֹוִאים ּבְ ִפי ׁשֶ ּכְ

ָבה. ֲחׁשָ ֹכַח ַהּמַ ם ּבְ ֶפׁש, ְוֵכן הּוא ּגַ ִניִמית ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ֶעֶצם ַהּנֶ ַהּפְ

ה'תש"גטו שבטיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בשלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והרי . . . כז במציאות.

הֹות  ַהּגָ ָנם  ֶיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְלַהֲחִסיִדים,  נֹוַדע  ָבר  ּכְ  – אֹור"  ַה"ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ִני  ׁשֵ ֵחֶלק  יס  ְלַהְדּפִ ׁשּו  ּגְ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ֲאָמִרים,  ַהּמַ ִעם  יֵסם  ַיְדּפִ ר  ֲאׁשֶ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ּבְ ְפִצירּו  ַוּיַ ֲאָמִרים.  ַהּמַ ַעל  ֶצֶדק"  ַמח  ֵמַה"ּצֶ ּוֵבאּוִרים 
ל־  יָסם. ִמּכָ ׁשֹו ְלַהְדּפִ רֹו ּוְמַבּקְ א ְלַבּקְ ֵקן ּבָ ר ְזֵקנֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֲחלֹם ֲחלֹום, ֲאׁשֶ ַמח ֶצֶדק". ַוּיַ ַוְיָמֵאן ַה"ּצֶ
ים  ִהְסּכִ ְוָאז  ַלֲאִביֶהם,  רּו  ַוְיַסּפְ ה  ַהּזֶ ָניו ָחְלמּו ַהֲחלֹום  ִמּבָ ה  לֹשָׁ ׁשְ ם  ּגַ ר  ֲאׁשֶ ָבר, ַעד  ַהּדָ ֶהְעִלים  ָמקֹום 

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ׁשֵ ְקְראּו לֹו ּבְ ִני, ַוּיִ ֵ הֹוָתיו ּוֵבאּוָריו ַלֵחֶלק ַהּשׁ ם ַהּגָ יס ּגַ ְלַהְדּפִ

ה'תש"גטז שבטיום שישי

חומש: בשלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וכל הצמצומים . . . חשיב ממש.

אאמו"ר אמר: צווישען קעלט און כפירה איז גָאר א דינע מחיצה. עס שטעהט כי 
ה' אלקיך אש אוכלה הוא, אלקות איז פלַאם פייער, לערנען און דאוונען בעדארף מען 

מיט התלהבות הלב, אז כל עצמותי תאמרנה די דברי ה' אין תורה ותפלה.

י ה'  תּוב: "ּכִ ה ְמֹאד. ּכָ ּקָ ה ּדַ ָנּה ְמִחּצָ ין ְקִרירּות ִלְכִפיָרה ֶיׁשְ "ּב[ ָאַמר: ּבֵ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ב,  ל ָצִריְך ִמּתֹוְך ִהְתַלֲהבּות ַהּלֵ ּלֵ ְלֶהֶבת ֵאׁש, ִלְלֹמד ּוְלִהְתּפַ ֱאלֶֹקיָך ֵאׁש ֹאְכָלה הּוא", ֱאלֹקּות ִהיא ׁשַ

ה. תֹוָרה ּוְתִפּלָ ְבֵרי ה' ּבְ ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה" ֶאת ּדִ "ּכָ ׁשֶ
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היום יום . . . קח

ה'תש"גיז שבט, שבת שירהשבת
יָרה. ִ ֵעת ְקִריַאת ַהּשׁ עֹוְמִדין ּבְ

ה ְנִביָאה.  ָ  ַהְפטֹוָרה: ּוְדבֹוָרה ִאּשׁ
חומש: בשלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: פג־פז.
תניא: פרק כב. רק . . . תמיד.

עס איז א מנהג צו עסען שווארצע קַאשע.

חֹוָרה. ְייָסה ׁשְ ָנהּוג ֶלֱאֹכל ּדַ

"ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה".  ּבְ ס  ְדּפָ ַהּנִ י ה'"  ּכִ ֲאָמר "ְראּו  ַמח ֶצֶדק" ַהּמַ ַנת תרכ"א ָאַמר ַה"ּצֶ ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ
ַנת תקס"ה ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי  ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ]ַמֲהַר"ׁש[: ׁשַ ְך ִלְבנֹו, ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ר ַאַחר־ּכָ ְוִסּפֵ
ְהיֹותֹו  ַנת תקכ"ט ּבִ ׁשְ ר ּבִ ר ִלי, ֲאׁשֶ ְך ָקָרא אֹוִתי ְוִסּפֵ ֲאָמר. ַאַחר־ּכָ ֵקן[ ֶזה ַהּמַ י ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ם־  ַעל־ׁשֵ ַנת תקט"ז ָאַמר ַהּבַ ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ יד ְלַחְדרֹו ְוָאַמר לֹו: ׁשַ ּגִ מֶעְזִריְטׁש, ָקָרא אֹותֹו ָהַרב ַהּמַ ּבְ
ָנה  ַנת תקכ"א )ׁשָ ׁשְ ַמֲאַמר ַרַז"ל. ּבִ ם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו" – ִלְתָנאֹו, ּכְ ב ַהּיָ ׁשָ סּוק "ַוּיָ טֹוב ַמֲאָמר ַעל ּפָ
ם־טֹוב(,  ַעל־ׁשֵ י )ַהּבַ יד – ַרּבִ ּגִ ָבָריו ָהַרב ַהּמַ יְך ּדְ ם־טֹוב( ָהָיה ֶאְצִלי – ִהְמׁשִ ַעל־ׁשֵ קּות ַהּבַ ּלְ ַאֲחֵרי ִהְסּתַ
ל ָמקֹום". ְוַהּיֹום ָהָיה ֶאְצִלי מֹוִרי  ָברֹו – ׁשֶ ין ְרצֹונֹו – ְולֹא ּדְ ִעְנַין "עֹוׂשִ אּור ּבְ ֲאָמר ְוהֹוִסיף ּבֵ ְוָאַמר ַהּמַ
ַנֲהָרא,  ַנאי  ּגִ ִעְנַין  ּבְ אּור  ּבֵ ְוהֹוִסיף  ֵקן,  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ִלְפֵני  ֲאָמר  ַהּמַ יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ְוָאַמר  ֲאָמר.  ַהּמַ ַלֲחֹזר 

ִעְנַין ְקִריַעת ַים סּוף. הּו ּכְ ּזֶ ׁשֶ

י  יד, ַוֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ּגִ ם־טֹוב, ָהַרב ַהּמַ ַעל־ׁשֵ ַמח ֶצֶדק": ַהּיֹום ָהיּו ֶאְצִלי ַהּבַ ם ַה"ּצֶ ְוִסּיֵ
ִסְגנֹונֹו. – ֲאָמר ּבְ ֵקן[, ְוָכל ֶאָחד ָאַמר ִלי ַהּמַ ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ַעם,  ַהּפַ עֹוד  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֶאת  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ָקָרא  עֹות  ׁשָ ֵאיֶזה  ֲעבֹור  ּכַ
ֲאָמר. אּור ַעל ַהּמַ ְוָאַמר ְלָפָניו ּבֵ

ה'תש"גיח שבטיום ראשון

חומש: יתרו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק כג. ועם . . . כח בעולמות.

"ּוַמְרֵאיֶהם  רּוׁש  ַהּדְ ר  ֲאׁשֶ ]ַמֲהַר"ׁש[,  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו  ר  ִסּפֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ִמּמֶעְזִריְטׁש  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ָאַמר  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  רּוׁש  ּדְ הּוא   – ִיְתרֹו  ת  ָרׁשַ ּפָ אֹור"  "ּתֹוָרה   – יֶהם"  ּוַמֲעׂשֵ
י ָהַרב ְמַנֵחם  ֵקן ִמּפִ נּו ַהּזָ ָמעֹו ַרּבֵ ר ׁשְ ִפי ֲאׁשֶ בּועֹות תקכ"א – ּכְ ָ יאּות – ַחג ַהּשׁ ׂשִ לֹו ֶאת ַהּנְ ַעת ַקּבְ ׁשְ ּבִ
י  ּפִ ַעל  רּוׁש  ַהּדְ ֵאר  ּבֵ נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ַרק  ַמֲעָמד,  אֹותֹו  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ  – ָהָאֶרץ'  ִרי  'ּפְ ַעל  ּבַ  – ֵמהָארָאדָאק  מֶעְנְדל 

ִסְגנֹונֹו.

ה'תש"גיט שבטיום שני

חומש: יתרו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן נקרא' . . . 56 כגוף לנשמה.

מצות־עשה הראשונה, ובל' הרמב"ם "לידע שיש שם מצוי ראשון ממציא כל נמצא 
כו' וידיעת דבר זה מ"ע וכמ"ש אנכי ה"א", היא מצות המוח והשכל, והיינו דהגם 
דכל אחד ואחד מישראל הוא מאמין בה' באמונה פשוטה ולבבו תמים עם ה', חובת 
המוח והשכל להביא אמונה זו בידיעה והשגה, וזהו "לידע שיש שם מצוי ראשון", ער 

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



קט היום יום . . . 
זָאל דָאס וויסען בהשגה והבנה דוקא, וכמ"ש דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם, 

וכתיב: וידעת היום גו'.

ל ִנְמָצא כּו'  ם ָמצּוי ִראׁשֹון ַמְמִציא ּכָ ׁש ׁשָ ּיֵ "ם: "ֵליַדע ׁשֶ ה ָהִראׁשֹוָנה, ּוִבְלׁשֹון ָהַרְמּבַ ִמְצַות־ֲעׂשֵ
ֲהַגם  ֶכל, ְוַהְינּו ּדַ תּוב ָאֹנִכי ה' ֱאלֶֹקיָך", ִהיא ִמְצַות ַהּמַֹח ְוַהּשֵׂ ּכָ ה, ּוְכמֹו ׁשֶ ָבר ֶזה ִמְצַות ֲעׂשֵ ִויִדיַעת ּדָ
ַהּמַֹח  חֹוַבת  ה',  ִעם  ִמים  ּתָ ּוְלָבבֹו  ׁשּוָטה  ּפְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ה'  ּבַ ַמֲאִמין  הּוא  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּדְ
ָגה  ַהּשָׂ ַדע ֹזאת ּבְ ּיֵ ם ָמצּוי ִראׁשֹון", ׁשֶ ׁש ׁשָ ּיֵ ָגה, ְוֶזהּו "ֵליַדע ׁשֶ יִדיָעה ְוַהּשָׂ ֶכל ְלָהִביא ֱאמּוָנה זֹו ּבִ ְוַהּשֵׂ

ֵלם", ּוְכִתיב: "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ּגֹו'". ֵלב ׁשָ ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו ּבְ תּוב "ּדַ ּכָ ְוָקא, ּוְכמֹו ׁשֶ ַוֲהָבָנה ּדַ

ה'תש"גכ שבטיום שלישי

חומש: יתרו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וכן הלבוש . . . 56 ימיהם.

הֹות אשר"י" – ְנִטיַלת ָיַדִים  י "ַהּגָ ָביו: ַעל ּפִ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
יַח  ָמתֹו־ֵעֶדן( – ּוַמּנִ י – )ַמֲהַר"ׁש ִנׁשְ ה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ן ָהָיה עֹוׂשֶ ָעִמים ְרצּופֹות, ּכֵ ִלְסעּוָדה ג' ּפְ

י ָיָדיו. ּתֵ ף ׁשְ ְפׁשֵ ָמאִלית ּוָבֶזה ְמׁשַ ַכף ָידֹו ַהּשְׂ ִפיָכה ַהג' ְמַעט ַמִים ּבְ ְ ִמּשׁ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc - zekxa(iyily meil)

mFIA idie' ,xacna l`xyi ipal ond zcixi oipray meyn ,xacd©§¦©
Ehwl iXXdáéúk 'äðLî íçì(ak fh zeny)reaya iyiyd meiay , ©¦¦¨§¤¤¦§¤§¦

mb mdl didiy ick ,reayd ini x`yn dletk zenka ond cxi
izy lr reval yi ,df xac xkfle .ond cxi `l day ,zaya

.zaya zexkk
:`xnbd dtiqenàðäk áøì déì àðéæç ,éMà áø øîàz` izi`x ± ¨©©©¦£¦¨¥§©©£¨

,zaya ezlik`a `pdk axézøz èé÷ðczrya ecia fge`y ± §¨¦©§¥
,zexkk izy dkxadàãç òöáe,ezrcly .odn zg` wx rveae ± ¨©£¨

.dpyn mgl oic miiwl yi jk
zcerqa ztd zrivaa `xif iax ly ebdpn z` d`ian `xnbd

:zayàøéæ éaøzay zcerqaàúeøéL àlekà òöa äåärvea did ± ©¦¥¨£¨¨©©¨¥¨
lka ezlik`l dwitqnd dlecb dqext xnelk ,dcerqd lkl
lke` `edy ,zayd zcerql ezeaiag ze`xdl ick ,dcerqd

.daxd

:`xnbd dywnéæçúî à÷ àäå ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦§¨¨¦§£¥
àúeðzáòøkdqext qxety ,zepzarxk zi`xp ef dbdpd ixde ± §©©§¨¨

:`xnbd zvxzn .`xif iax ok bdp cvike ,dlecb[déì] øîàaiyd ± ¨©¥
,`piaxl iy` ax eléëä ãéáò÷ àì àîBé ìëc ïåékini lkay ± ¥¨§¨¨Ÿ¨¨¦¨¦

,ok dyer epi` reaydåwxàðcéàäzayd meia dzr ±ãéáò à÷± §©¦§¨¨¨¦
,ok dyer `edàúeðzáòøk éæçúî àìbdpnk d`xp xacd oi` ± Ÿ¦§£¥§©©§¨¨

.zayd zcerq ceakl ok dyery xacd xkipe ,zepzarx
:aexird zta iq` axe in` ax ly mbdpn z` d`ian `xnbdáø©

àáeøòc àzôéø eäì éîøúî äåä ék ,éqà áøå énàdid xy`k ± ©¦§©©¦¦£¨¦§§¥§¦§¨§¥¨
eid ,zexivg iaexir lenz` da eaxiry zt mdl oncfnïéëøáî§¨§¦

déìòzkxa [ef zt lr ,eilr-],'õøàä ïî íçì àéöBnä'milke`e £¥©¦¤¤¦¨¨¤
e .eze`éøîà,mbdpn z` exiaqd jke ±äåöî déa ãéáòúàå ìéàBä ¨§¦¦§¦§£¦¥¦§¨

àãçe siqep ,[aexir zevn] zg` devn df mgla ea dzyrp ±ãéáòð £¨©£¦
éúéøçà äåöî déakxad zevn] zxg` devn ea dyrp ±.[d ¥¦§¨©£¦¦
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המשך ציאור למס' צרכות ליום שלישי עמ' צ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc - zekxa(iyiy meil)

äðùî
lek`le ,oii qek dcerqd iptl zezyl bedp did dpynd onfa
.dlik`d zee`z z` xexbl ick ,mibce zeibxt oebk ze`xtxt
seqae .mzcerq lek`l ,oglyd z` mdiptl mi`ian eid jk xg`e
oebk ze`xtxt milke`e oii mizey eid ,oefnd zkxa iptl ,dcerqd

.zeipngle [all miaehy] zeilw
:dcerqd xg`l mi`ay zxtxtde oiid zkxa oic zx`an epzpyn

ïBænä éðôlL ïéiä ìò êøaiptl `aedy oiid lr jxiay in ± ¥©©©©¦¤¦§¥©¨
,dcerqdïBænä øçàlL ïéiä úà øètoiid z` ef dkxaa xht - ¨©¤©©¦¤§©©©¨

jxale xefgl jixv epi`e ,oefnd zkxa mcew ,dcerqd xg`l `ay
.eilrïBænä éðôlL úøtøtä ìò Cøazxtxtd lr jxiay in ± ¥©©©©§¤¤¤¦§¥©¨

,zeibxte mibc oebk ,dcerqd iptl d`ayúøtøtä úà øèẗ©¤©©§¤¤
ïBænä øçàlL`iany zxtxtd z` xht ±oebk ,dcerqd xg`l mi ¤§©©©¨

.mdilr jxale xefgl jixv epi`e ,zeipngle zeilw
úøtøtä úà øèt ,útä ìò Cøaz` xht ztd lr jxiay in ± ¥©©©©¨©¤©©§¤¤

jxand j` .milk`nd x`yúøtøtä ìò,milk`nd x`y lr ±àì ©©©§¤¤Ÿ

,íéøîBà éànL úéa .útä úà øètezkxaa xhet epi`àì óà ¨©¤©©¥©©§¦©Ÿ
äøã÷ äNòî`wlg miiexwd ,mixeay mihign ieyrd liyaz ± ©£¥§¥¨
.ipqihe qibxh

cg`y minkg epwz ,cgi cerql erawpy miyp` zxeag
.dkxad zaeg ici mixg`d z` `ivedl ick lewa jxai micreqdn
cg` lk ,cgi lek`l mnvr eraw `le ,elk`y micigi j`
zlik` zrya aqdl did mkxce .envrl jxal jixv micigidn
iab lr ,l`ny cvl mteb z` mihn eidy epiidc ,raw zcerq
`ll ,i`xr jxc dzid 'daiyi' jxc dizye dlik` j` .zehin
envrl jxan cg` lk izn zx`an dpynd .cgi dcerq zeriaw

.mixg`d z` xhet cg` izne
ïéáLBé eéä,daiqd `la daiyia eicgi micreq eidy dxeag ±ìk ¨§¦¨

ãçàmiayeidn,Bîöòì Cøáî`ll dcerql raw oi`y iptn ¤¨§¨¥§©§
y dxeag la` .daiqdeañäzezyle lek`l ick ,zehind lr ¥¥

,eicgiãçàoiaeqndïleëì Cøáî.mlek z` ezkxaa `iven ± ¤¨§¨¥§¨
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המשך ציאור למס' צרכות ליום שישי עמ' א



v"ndqeקי ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  שבט י"ד ראשון יום כוונה  ללא מעשה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰úà Czçì ïekúnä©¦§©¥©§Ÿ¤
¯ äëéúçì ïekúpL ét ìò óà ¯ øaçîä úà Cúçå ,Leìzä©¨§¨©¤©§ª¨©©¦¤¦§©¥©£¦¨

.úàhçä ïî øeèt ,BzáLçî äNò àìå ìéàBä¦§Ÿ¨¨©£©§¨¦©©¨
א)בגמרא  עג, 'נתכוון (שבת א . הלכות : שתי אתdiabdlיש 

כי הדעות, לכל  פטור  ובזה  המחובר ', את  וחתך התלוש 

היתר של לפעולה  איסור(הגבהה)התכוון  לפעולת  .(חיתוך)ולא 

'נתכוון  זהjezglב . ובדין המחובר', את  וחתך התלוש  את 

חיתוך  לפעולת  התכוון  אחד מצד כי  אמוראים , נחלקו

לחיתוך  אלא אסור  לחיתוך  התכוון לא שני  מצד אך  האסורה ,

המותר . תלוש  דבר של

'המתכוון כתב  כאן לעיין: יש  הרמב"ם  אתjezglובדעת

הואיל  לחתיכה , שנתכוין  אע "פ  המחובר , את וחתך התלוש 

המתכוון שגם  הרי  החטאת ', מן פטור מחשבתו עשה  ולא 

לעיל  אך פטור , חיתוך ה"ז)לפעולת  'נתכוון(פ"ב diabdlכתב 
פטור ', לחתיכתו  כוונה  בלא  המחובר את  וחתך התלוש  את 

פטור ! להגבהה  אלא  לחתיכה  כלל  התכוון  לא  אם  שרק הרי 

לחלק : ויש 

אלא מסוימת חתיכה  להגביה שהתכוון  מדובר לעיל

ונמצא מחוברת , שהיתה  והתברר תלושה  שהיא  היה שסבור 

שטעה  אלא התכוון  שאליו  בדבר  נעשה  של eavnaשהמעשה 

וחתך  אחד  דבר  לחתוך  שהתכוון מדובר כאן  ואילו הדבר ,

כלל. אליו  התכוון שלא  אחר  דבר 

אלא לחתיכה  כלל התכוון  לא  אם רק  פטור לעיל  ולכן 

התכוון אם אך מחשבתו , נתקיימה שלא משום להגבהה,

כי חייב  מחובר, שהיה ונמצא  תלוש  שהוא שסבר  אף  לחתוך ,

כאשר גם פטור אצלנו  אך התקיימה . מחשבתו מכל ֿמקום 

שהרי כלל התקיימה  לא  מחשבתו  כי חיתוך , לפעולת התכוון 

אחר . בחפץ  נעשתה  והפעולה  אחד  לחפץ  התכוון

(a ,hi zezixk xpl jexr .a ,ar zay g"lv))

ה'תש"פ  שבט ט"ו שני יום החטא? ידיעת נדרשת אשם קרבן בהקרבת האם

:È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰éàcå íLà áiçîä ìk̈©§ª¨¨¨©©
éøö ¯ìáà ;BîLà áéø÷é Ck øçàå ,älçz Bàèç Bì òãeiL C ¨¦¤¦¨©¤§§¦¨§©©¨©§¦£¨£¨

äìBò Bðéà ¯ áéø÷äL øçà Bì òãBðå ,Bì òãeiL íã÷ Báéø÷ä íà¦¦§¦Ÿ¤¤¦¨©§©©©¤¦§¦¥¤
.Bì

טרפון רבי בד"ה לדעת  ב, עא, שבת רש"י לפירוש א, כב, (כריתות

אשם) לולמ"ד נודע  שלא  אף  וודאי אשם  להביא  אדם  יכול

עד  מכפרת  שאינה  לחטאת דומה  ואינו ההקרבה, בעת  חטאו 

ידיעת צריך באשם  גם  עקיבא  רבי ולדעת  החטא , שיוודע 

עקיבא  רבי כדעת  הרמב"ם  ופסק  ההקרבה . בעת  (כסף החטא 

.משנה)

ערוך' ב 'שלחן מובא  ס"ז)והנה , א סי' קריאת(או"ח שלאחר 

זהdlerdפרשת  שיהיה  מלפניך  רצון 'יהי  אומרים : יום  בכל

פרשת  אחר  וכן עולה ', הקרבתי  כאילו ומקובל dgpndחשוב 
minlyde. נדבה באים  שהם  מפני ,

אברהם ' ה 'מגן סקי"א)והוסיף שגם(שם הב"ח, דברי  פי על

פרשת  אמירת  נדבה`myלאחר  בא שאינו ואף  כן, לומר  יש 

חולין כמקריב  זה הרי  בו נתחייב לא  ואם  החטא , על  אלא

' תנאי ' 'על זאת  לומר  יש  כי  יהי`mבעזרה , אשם, נתחייבתי 

חשובה קריאתו  "אין  בו נתחייב  לא  ואם מלפניך ...', רצון

פרשת לאחר  אך  בתורה". כקורא  הוא  והרי כלל, כהקרבה

z`hgשעבר בבירור יודע  הוא אין שאם  "לפי כלום  יאמר לא 

ואם קרבן... להביא  יכול אינו  חטאת , עליה  שחייבין  עבירה

לו " מתכפר  אינו סט"ו)הביא  שם אדה"ז .(שו"ע

רבה' ה'אליה סקי"ג)והקשה  שם "יהי(א"ח לומר אפשר  איך :

שאם כאן הרמב "ם  כתב  והרי אשם , פרשת  לאחר  רצון..."

לו ? עולה אינו החטא  לו שנודע  קודם האשם הקריב 

שם)והאחרונים  או"ח השקל מחצית מרבבה, את(דגול הצדיקו

אברהם ': ה'מגן  דברי

שם)ה 'טור ' 'יהי(א"ח יאמר אשם פרשת שאחר  שחילק  הוא 

בא אברהם ' וה 'מגן  יאמר. לא  חטאת  פרשת ולאחר  רצון'

יוצא הגמרא  מדברי וגם  הקרבנות . שני בין ההבדל  את  לבאר 

הקשו וכבר החטא . בידיעת  צורך אין  האשם  שלהקרבת

מאן)התוספות  ד"ה שם במשנה (שבת מהמפורש  רש "י (כריתות על

מעילותשם) אשם  להביא  לפעמים  יכול עקיבא רבי לפי שגם

בהמשך  רבא מבאר  וכך שמעל . בוודאות  לו שנודע  לפני

שניהם (שם)הגמרא  שמדברי עקיבא), ורבי טרפון שכדי(רבי למדנו

ההקרבה . בשעת  וודאית  ידיעה צריך  לא  אשם  קרבן להביא

ידיעה דבעי פסק  למה  להרמב "ם  טעם  "צריך ואדרבה ,

המחה"ש)תחילה " ?(לשון

בשולחנו הזקן  אדמו "ר  סט"ו)וגם  א סי' כדברי(או"ח כתב 

בלשון רצון' 'יהי  האשם  פרשת אחר  לומר  אברהם ', ה 'מגן

תנאי תנאי)של בלי - נדבה קרבנות חטאת(ואחר פרשת  אחר אבל ,

יודע הוא אין  "אם  להקריבה  יכול שאינו  כיון  יאמר  לא 

חטאת" עליה  שחייבין  עבירה שעבר  לא בבירור  בסידורו (אבל

כלל) אלו אמירות אדה"ז .הביא

ה'תש"פ  שבט ט"ז שלישי יום 'קהל'? נקרא אחד שבט מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰ïéc úéa eââL íà¦¨§¥¦
øNò íéðL ìäwä ìk ïéàéáî ¯ äøæ äãBáòa äéøBäa ìBãbä©¨§¨¨©£¨¨¨§¦¦¨©¨¨§¥¨¨

èáL ìëå ;ìä÷å ìä÷ ìk ¯ "ìäwä eáéø÷äå" :øîàpL ...íéøẗ¦¤¤¡©§¦§¦©¨¨¨¨¨§¨¨§¨¥¤
."ìä÷" éeø÷ èáLå̈¥¤¨¨¨
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נסים 'שעשה  מברך לישראל נסים  בו שנעשו  מקום  הרואה 

לכל  שנעשה  נס  על רק  ומברכים  הזה '. במקום  לאבותינו 

ליחיד  נס  בו  שנעשה מקום  על לא  אבל  לרובם , או  ישראל

מברכים  אין  שניים  או אחד  לשבט הנס  נעשה  אם (שו"ע ואף 

א.ב) סע' ריח סי' .או"ח

הב "ח ופלוגתא)והקשה  ד"ה :(שם

ה"א)בירושלמי פ"ט שנעשה(ברכות נס  על  ברכה  של זה  דין 

שבט  שכל הדעה  לפי  – תנאים  במחלוקת  תלוי  יחיד, לשבט

השבטים כל  שרק  הדעה  ולפי לברך, צריך 'קהל ' נקרא  ושבט

לברך. צריך אין 'קהל' נקראים  יחד

פסק  שהרמב "ם קהל',(כאן)וכיון קרוי  ושבט  שבט ש 'כל

פיהם על  הקהל  ועשו  בהוראתם  שגגו ביתֿדין כאשר  ולכן

ב 'שלחן נפסק  מדוע  ושבט, שבט כל  על קרבן  להביא  צריכים 

לב שאין אנוערוך' אם  והרי  אחד , לשבט  שנעשה נס  על רך

על  גם לברך  צריך אזי קהל ', קרוי ושבט  שבט ש 'כל  אומרים 

אחד? לשבט שנעשה  נס

פנים ' ה 'מראה  כתב  שם)ואמנם , הרמב "ם(ירושלמי שלדעת 

כיון השבטים, מן אחד  לשבט  שנעשה נס  על גם  לברך יש 

'קהל'. שנקרא 

אברהם ' ה 'מגן  מדברי סק"ג)אך שם לדעת(או"ח שגם  יוצא 

הכלל  כי אחד, לשבט שנעשה נס  על  מברכים אין  הרמב "ם

דין, בית  הוראת  לענין  רק נאמר קהל' קרוי ושבט  שבט ש 'כל

על  ברכה לענין אבל הקהל", "והקריבו במפורש  נאמר  שם 

נס על לברך אין ולכן 'קהל ', נאמר לא  נס  בו שנעשה מקום 

אחד. לשבט שנעשה 

צריך  נסים  בו  שנעשו מקום  שהרואה  זו הלכה ועוד:

מיתרו  נלמדת  א)לברך, נד, הציל (ברכות אשר ה ' "ברוך שאמר 

בלבד  אחד לשבט ולא ישראל לכל  הנס היה הרי  ושם  אתכם "

סק"י) הודאה ברכות הל' אשכול, .(נחל

ה'תש"פ  שבט י"ז רביעי יום יולדת  לעולת ראיה עולת בין

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÙÎ È¯ÒÂÁÓ ˙ÂÎÏ‰äMàä̈¦¨
ét ìò óà ;dúìBò íéLøBiä eàéáé ¯ äúîå ,dúàhç äàéáäL¤¥¦¨©¨¨¨¥¨¨¦©§¦¨¨©©¦

.ïaøwì äéñëð eãaòzLð øák ,íéiçî dúBà äLéøôä àlL¤Ÿ¦§¦¨¨¥©¦§¨¦§©§§§¨¤¨©¨§¨
אם שמואל  לדעת  עולתה , את  שהביאה  לפני  שמתה  יולדת 

ואם קרבנה, את היורשים  מביאים  בחייה , הקרבן  את  הקדישה

יוחנן רבי לדעת  אך  להביא . חייבים  אינם  בחייה , הקדישה  לא 

עולתה להביא  יורשיה  חייבים  בחייה , הקדישה  לא  אם  גם

הקרבן לטובת  נשתעבדו נכסיה כי ממנה, שירשו מהנכסים 

ב) יג, יוחנן(קדושין רבי כדעת  הרמב "ם  ופסק משנה). .(כסף

חגיגה ה"י)ובהלכות  עולת(פ"א "המפריש  הרמב "ם  כתב 

משנה ' ה'לחם  והקשה להביאה". חייבין יורשין  ומת , ראייתו 

יולדת ,(שם): לעולת דומה ראיה  עולת  הירושלמי לדעת 

אף ֿ עולתה  היורשים  שיביאו  הרמב "ם  כתב  יולדת  ובעולת 

ראיה בעולת ומדוע  מחיים , אותה  הפרישה  שלא  על ֿפי

מחיים ? הבעלים  הפרישוה  אם  רק  להביאה  היורשים  חייבים 

חיים ' ה 'מים  שם)מבאר  חגיגה הל' :(להפר"ח,

(ומתקנת בקרקעות  רק הוא  נכסים  שעבוד התורה  מן 

ממטלטלין ) גם  בעלֿחוב  גובה  ה"ז הגאונים  פי"א ולוה מלוה (הל'

מנכסיםוהי"א) היולדת  עולת את  מביאים  היורשים  כן ואם  .

"שלא אף  ולכן  קרקע , שהורישה מדובר  כי שהורישה ,

מה בקרבן", נכסיה נשתעבדו  כבר מחיים , אותה  הפרישה

מורישים אינם  אדם  בני שרוב  כיון ראיה , בעולת  כן  שאין 

חייבים מחיים עולתו  הפריש  אם  רק  הרי מטלטלין, אלא

להביאה . היורשים 

חינוך' תצ)וה 'מנחת  לעולת(מצוה יולדת  עולת  בין  מחלק 

ראיה :

עולה קרבן להביא  טהרה ימי  במלאות  מתחייבת  יולדת 

לחטאת) צריכים(בנוסף ומהם  לקרבן  נכסיה  משתעבדים  ומיד ,

שמת לרגל  העולה  כן שאין מה  עולתה. להקריב יורשיה 

העולה  הקרבת  זמן  שהגיע  קודם  השחר)ביוםֿטוב  נפטר(עלות

אין ההקרבה  חובת  עליו חלה  שלא  וכיון  ראיה , עולת מהבאת 

להביאה היורשים  על  חובה אין  וממילא משתעבדים, נכסיו 

כן אם  בחייו.yixtdאלא  עולתו

ה'תש"פ  שבט י"ח חמישי יום זמן'? מחוסר 'לילה

˙ÂÎÏ‰:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰¯ÙÎ È¯ÒÂÁÓìL ìòa áæL ¨©©¨Ÿ
ìL äàøLBðéà ¯ íéi÷ð éîé úòáL øçàL éðéîL ìéìa úBiàø L ¤¨¨¨Ÿ§¦§¥§¦¦¤©©¦§©§¥§¦¦¥

ìL ìò éðL ïaø÷ àéáîìò ãçà ïaø÷ àlà ,elà úBiàø L ¥¦¨§¨¥¦©¨Ÿ§¦¥¤¨¨§¨¤¨©
ìMääìéläå ;ïaø÷ì éeàøL ïîæì àöé àì éøä ...úBðBLàøä L ©¨Ÿ¨¦£¥Ÿ¨¨¦§©¤¨§¨§¨§©©§¨

.àeä ïîæ øqçî§ª©§©
לאחר השמיני, ביום קרבן מביא ראיות  שלש  שראה  זב 

נקיים ימים שבעה  ה"ו).ספירת  פ"ב השמיני(לעיל ביום ראה  ואם 

ואינו החדשה  הזיבה  על שני קרבן מביא  נוספות, ראיות  שלש 

הראיות לפני חל  הקרבן חיוב כי הראשון, בקרבן  נפטר 

החדשות .

ב הנוספות הראיות  שלש  את  ראה  לדעתlilואם שמיני,

יוחנן  א)רבי  ח, חיוב(כריתות וזמן זמן ', מחוסר  אינו 'לילה 

שמיני מליל מתחיל הראשונות הראיות שלש  על (ומה הקרבן 

צדדי) עיכוב זה הרי בלילה מקריבים ולכןשאין הנוספות , הראיות  לפני 

קרבן להביא ועליו הזה, בקרבן  נכללת  אינה  החדשה  הזיבה 

חיוב של  וזמנו  זמן', מחוסר  'לילה  חזקיה  לדעת  אך אחר.

ב הגיע  לא ולכןlilהקרבן השמיני, ביום  למחרתו אלא  שמיני 

שמיני. בליל  שראה  הראיות שלש  את  גם לפטור הקרבן יכול 

יוחנן  רבי של  רבו  שהיה  כיון כחזקיה , הרמב "ם  (לחם ופסק 

ה"ה) פ"ב חגיגה .משנה

אחרונים  ח"ד והקשו מהדו"ת ומשיב שואל סקי"א, כאן המוריה (הר

נו): סי'
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המוקדשין פסולי הכ"א)בהלכות "דבר(פ"ג הרמב "ם , כתב 

וישרף... נפסל בלילה , שרת  בכלי שנתקדש  ביום שמצוותו 

זו הרי  שרת , לכלי  קומצה ונתן בלילה  מנחה  שקמץ כגון

ובגמרא  א)נשרפת ". ק, לפי(מנחות היא  זו  שהלכה מבואר 

הקומץ את  לשרוף  וצריך  זמן ' מחוסר  אינו ש 'לילה  הדעה 

בלילה') שרת בכלי ולקמוץ('שנתקדש לכלי להחזירו אפשר ואי 

שרת  לכלי  בנתינתו  כבר  שנתקדש  משום  ביום , (ואי מחדש 

מנחה) שיירי עם שנתקדש קומץ לערב מקדשיםאפשר שרת  שכלי וכיון

בלילה שכבר  לומר  צריך הקרבתם , בזמן רק  בהם  הניתן  את 

ההקרבה זמן הוא  ההקרבה  זמן')שלפני  מחוסר אינו ואם('לילה .

בסתירה הם זמן ' מחוסר  ש 'לילה  כאן  הרמב "ם  דברי  כן

שם ! לדבריו 

ומשיב ': ה 'שואל ותירץ 

הגמרא שם)למסקנת  זה(מנחות בלילה דין  שרת בכלי שניתן (שקומץ

אפילו ישרף) מקדשים  שרת  שכלי הדעה  לפי ly`מתפרש
mpnfaשעדיין אף  שרת  לכלי בנתינתו  מתקדש  הקומץ  ולכן ,

הרמב "ם כדברי זמן ', מחוסר  'לילה כי ההקרבה , זמן הגיע  לא 

כאן.

ה'תש"פ  שבט י"ט שישי יום ה'לאו'?' את ה'עשה' מנתק מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÎÏ‰ìò ïé÷Bì änìå§¨¨¦©
øîä íàå" :øîàð éøäL ,äNòì ÷zð daL åàì éøäå ,äøeîzä©§¨©£¥¨¤¨¦©©£¥¤£¥¤¡©§¦¨¥
daL åàì ïéàL ...éðtî ?"Lãw äéäé Búøeîúe àeä äéäå ...øéîé̈¦§¨¨§¨¦§¤Ÿ¤¦§¥¤¥¨¤¨
¯ eøéîä íà ,äøeîz ïéNBò ïéà ïéôzMäå øeaväL ,äNòì äåL̈¤©£¥¤©¦§©ª¨¦¥¦§¨¦¥¦
ãéçiäL ,øîBà úàöîð .eøéîé àlL ïéøäæî ïäL ét ìò óà©©¦¤¥ª§¨¦¤Ÿ¨¦¦§¥¨¥¤©¨¦
éøä ...øéîäL ïéôzMä ïî ãçàå ...Lã÷ äøeîzä éøä ¯ øéîäL¤¥¦£¥©§¨Ÿ¤§¤¨¦©ª¨¦¤¥¦£¥

.Lã÷ äøeîzä ïéàå ;ä÷Bì äæ¤¤§¥©§¨Ÿ¤
עליו  לוקים  אין  לעשה ' הניתק  ה"ב)'לאו פי"ט סנהדרין (הל'

ה'לאו ' איסור כי  לוקה , לחולין  קרבן הממיר  ימיר')אך חל ('לא

ה'עשה ' ואילו  שותפים, ושל  ציבור  של בהמה הממיר על גם

קדש') יהיה ו'עשה '('ותמורתו בשותפים , או  בציבור  מתקיים  אינו

בו. חייבים  שכולם  לאו  מנתק  אינו  כולם  על  חל שאינו 

חסד' ה'תורת ועוד)והקשה  סק"ב, ח סי' (א"ח

'לאו זה  ואין  לוקה  שהממיר  כאן, הרמב "ם דברי  לפי

היינו לעשה", שוה  שבה  לאו  "שאין משום  לעשה ' הניתק 

יכול  איך מה 'עשה', הגדול לאו ומבטל  מנתק  ה 'עשה' שאין 

והרי לעשה', הניתק  'לאו  דין דעות)לחול פטור(לכמה סומא

בלא ֿתעשה  וחייב  כללים,ממצוות ֿעשה  שד"ח, ב פו, קמא בבא (ראה

קסט) סי רעק"א שו"ת ס"ו. כלל ס, שווהמע' אינו לאו  כל ואםֿכן ,

ממנו ? גדול אלא  ל'עשה'

ומיישב :

'לאו לענין מ'עשה', ופטור  הלאו על מצווה  שהסומא  אף 

הלאו את לתקן  בא  שה 'עשה' כיון כי לומר  יש  לעשה ' הניתק 

'עשה ' לקיים  צריך  הסומא  וגם  אחריו, נגרר  הוא  הרי  שנעשה ,

עליו. שעבר  הלאו את  ולבטל  לנתק  שיוכל כדי זה ,

ה 'תומים ' דברי יסוד  על מבאר  סק"ז):ועוד ז (סי

רק אמור  ממנו , גדול לאו  ומבטל מנתק  ה'עשה' שאין הדין 

האיסור פעולת שעם  (כבתמורה, מאליו  מתקיים  העשה  כאשר 

כאשר(ההמרה) אבל קודש '), יהיה 'ותמורתו המצוה  נעשית 

ועשה ') ('קום  עצמה  בפני פעולה  על ֿידי הוא  ה'עשה ' קיום

גדול  הלאו כאשר  גם  הלאו את  מבטל ה 'עשה ' הרמב "ם  לדעת 

ה 'עשה '. מן 

שהסומים אף ה 'לאו ', את  מבטל ה 'עשה ' כלל בדרך ולכן 

ולקיום היות  - לא ֿתעשה  על ומצווים  ממצוות ֿעשה  פטורים 

מבטל  ה 'עשה ' הרי ועשה'), ('קום  עשיה  נדרשת  מצוותֿעשה

ה 'עשה '. מן  גדול  שאיסורו  אף  הלאו , את 

ה'תש"פ  שבט כ' קודש שבת הבכור? קדושת חלה אימתי

:·È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÎÏ‰úàéöé íò øîà íà¦¨©¦§¦©
.äìBò Bðéàå ,øBëa äæ éøä ¯ 'äìBò äéäé' :BLàø áøŸŸ¦§¤¨£¥¤§§¥¨

הוולד  ומשיצא  מלידתו, לה ' קדוש  טהורה בהמה  בכור 

קדוש  הוא  הרי ראשו, או  ב)רובו סט, רש "י(חולין שפירש  כמו ,

יקבר) ה"ז יוולד'".(ד"ה 'אשר ביה  קרינא  הרוב... "דביציאת 

ולכן קדוש ". הוא  "למפרע  הבכור הונא , רב  לדעת והנה ,

ואחר שיצא , זה חלק  לגוי  מכר  ובעליו הוולד  שליש  יצא  אם 

הוא הרי  – בחוץ  הוולד שרוב  ונמצא  נוסף , שליש  יצא  כך 

להיות צריך  היה  כן ואם  בו שותף  שהגוי ואף  בבכורה . קדוש 

מהבכורה ה"ד)פטור פ"ד בכורות הוא(הל' ש 'למפרע כיון –

שמכר ומה  הלידה , מתחילת התחילה  שקדושתו  נמצא קדוש '

פסק וכן שלו . ואינו  התקדש  כבר שהרי מכירה  אינה לגוי

הי"ד)הרמב "ם  שם, גובה '.(שם, הוא  ש 'למפרע  הונא כרב 

האחרונים  חולין והקשו רמ"ש חדושי ה"א. פ"ד בכורות אלגזי (מהרי"ט

יציאתשם) עם  ("אמר  כאן הרמב "ם  מלשון  :aexיהיה' ראשו 

'יהיה אמר שאם  לדייק  יש  עולה ") ואינו בכור  זה  הרי עולה '

רק  כשיצא והריherinעולה ' בכור, ולא  עולה  הוא  הרי  הוולד

בלבד  מיעוטו  וכשיצא  קדוש ', הוא  'למפרע  הרמב "ם לדעת 

לקדושת לשנותו  אפשר  איך  ואם ֿכן בכורה , בקדושת נתקדש 

עולה ?

והביאור :

החלק כלפי  רק  הלידה  מתחילת  למפרע  מתקדש  הוולד

של  הראשון  השליש ביציאת  ולכן  הרחם , מן  יצא  שכבר 

כיון מכירה  אינה  לגוי ומכירתו  שליש  אותו התקדש  הוולד

שלא וודאי יצא , לא  שעדיין הוולד חלק  אבל  שלו , שאינה

אם ולכן  הוולד. רוב יציאת עד הבכור קדושת  עליו  חלה

צאת בעת  עולהherinיאמר הוא  הרי – עולה ' 'יהיה  הוולד

הבכורה בקדושת  התקדש  לא  שבפנים  החלק  כי בכור, ולא 

שם) רמ"ש חדושי ס"ב. שיט סי' יור"ד .(רע"א
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ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ואם 1) הבעילות, שגגת כדין המאכלות שגגת שדין יבאר

לקרבן. מצטרפין האיסורין

.‡˙BÏÎ‡n‰ ˙‚‚L ÔÈc2˙BÏÈÚa‰ ˙‚‚L ÔÈ„k3. ƒƒ¿«««¬»¿ƒƒ¿««¿ƒ
ÌÏÚ‰a „Á‡ ÌMÓ ‰a¯‰ ˙BÏÈÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¬ƒ«¿≈ƒ≈∆»¿∆¿≈

˙Á‡4·iÁ BÈ‡ - ÌÈa¯ ÌÈÓÈ Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ , ««««ƒ∆≈≈≈∆»ƒ«ƒ≈«»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡5·ÏÁ ÏÎ‡Â ÌBi‰ ·ÏÁ ÏÎ‡ ?„ˆÈk . ∆»«»««≈«»«≈∆«¿»«≈∆

¯ÁÓÏ ·ÏÁÂ ¯ÁÓÏ6Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ¿»»¿≈∆¿»»¿∆¿≈««««ƒ∆≈
ÔÈÈeÁÓz ‰LÏLa7Ì‡ Ï·‡ .˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ƒ¿»«¿ƒ≈«»∆»««¬»ƒ

·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,BÏ Ú„BÂ ·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡»«¿«ƒ≈∆¿«¿»«¿»«¿«ƒ≈∆
˙BÚÈ„È‰L ;‰ÏÈÎ‡Â ‰ÏÈÎ‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - BÏ Ú„BÂ¿««»«»¬ƒ»«¬ƒ»∆«¿ƒ

˙B‚‚M‰ ˙B˜lÁÓ8·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡ .9ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ¿«¿«¿»»««¬ƒ«ƒ≈∆¿»«¿»«
ÈL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒ≈∆¿∆¿≈««««ƒ∆≈¿≈

ÔÈÈeÁÓz10Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰L Èt ÏÚ Û‡Â11el‡ È¯‰ - «¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ≈≈∆¬≈≈
ÔÈ˜lÁÓ ÔÈÈeÁÓz‰ ÔÈ‡L ;˙‡hÁ ‡È·Óe ÔÈÙ¯ËˆÓ12. ƒ¿»¿ƒ≈ƒ«»∆≈««¿ƒ¿«¿ƒ

Ô‰ÈÈa ‰‰LÈ ‡lL ‡e‰Â13LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙BÈ ¿∆…ƒ¿∆≈≈∆≈ƒ¿≈¬ƒ«»
ÌÈˆÈa14.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ≈ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

¯eÚM‰ Û¯ËˆnL ÌLkL15Ck ,˙e˜ÏÓÏ „ÈÊÓÏ ∆¿≈∆ƒ¿»≈«ƒ¿≈ƒ¿«¿»
Ôa¯˜Ï ‚‚BLÏ ¯eÚM‰ Û¯ËˆÓ16. ƒ¿»≈«ƒ¿≈¿»¿»

יא:3)האסורים.2) כריתות המשנה מדברי הוא, ברור
ממנו 4) ונעלם פעמים, כמה איסור דבר אכל אם כלומר,

סוף  עד הראשונה האכילה (מהתחלת הזמן כל במשך
באכילה. אסור זה דבר כי האחרונה) כל 5)האכילה על

אם  כי מחלקים, הימים אין האכילות לעניין כי האכילות,
חייב  אינו ביניהם לו נודע שלא זמן וכל מחלקות הידיעות

אחת. יומיים 6)אלא שהוא המחר, של למחר כלומר,
הראשונה. האכילה קערות,7)אחרי בשלוש נתבשלו

כי  ט הלכה ט פרק להלן וראה בישולם. מלאכת בשינוי
פסק  כריתות חיוב לעניין אבל במעילה, מחלקים התמחויין
את  מחלקים התמחויין אין כי טו:) (כריתות עקיבא כרבי
כל  על חטאת חייב שאינו להחמיר, ובין להקל בין ההעלם
עקיבא  רבי של רבו שהוא יהושע רבי כי אף ותמחוי, תמחוי
לרבי  שהשיב עקיבא כרבי פסק מחלקין, התמחויין כי סובר
יהושע  רבי קיבל אם נסתפקו ובגמרא (שם), במשנה יהושע
הוא  עקיבא שרבי וכיוון קיבל, לא או עקיבא רבי תשובת
וודאי. מידי מוציא ספק אין - ספק הוא יהושע ורבי וודאי

ידיעה 8) הייתה אם וכו' וחלב חלב אכל "אם במשנה:
ואחת". אחת כל על חטאת מביא וכו' כי 9)בינתיים

וחטאת  במזיד, ומלקות כרת לעניין חלב אכילת שיעור
בכזית. הוא - זית 10)בשוגג חצי ושנתבשל קערות בשתי

אין  - השני הזית חצי מאשר הבישול מלאכת בשינוי זה
זיתים  החצאי שני אלא מחלקים, התמחויין אומרים

ביניהם.11)מצטרפים. ובהפסקה בנפרד שאכלם
עקיבא.12) וכרבי להחמיר ובין להקל הכוונה 13)בין אין

אכילת  להתחלת ראשון זית חצי אכילת מסוף ישהה שלא
עד  הראשון זית החצי אכילת מתחילת אלא שני, זית חצי
יב: ברכות בגמרא מצאנו וכן השני. זית החצי אכילת סוף
שבין  ימים מעשרה חוץ וכו' מתפלל אדם כולה השנה "כל
מתחילת  הוא ש"בין", הרי הכיפורים", ויום השנה ראש
השנה  ראש בלעדי שהרי הכיפורים, יום סוף עד השנה ראש

ימים. עשרה אין הכיפורים במשנה 14)ויום כחכמים
כדי  סוף ועד מתחילה שישהה עד האומרים יב: כריתות
כי  פג. עירובין ברוקא בן יוחנן כר' גם ופסק פרס אכילת
בצים. שלוש אכילת כדי הוא פרס אכילת שיעור

שלם.15) לרבינו 16)לכזית לו פשוט למה מבורר לא
לקרבן. שמצטרף ממה יותר למלקות שמצטרף

.·¯˙B ÏÎ‡17˙ÈÊk ,ÌÈÁ·Ê ‰MÓÁÓ18,Á·Ê ÏkÓ »«»≈¬ƒ»¿»ƒ¿«ƒƒ»∆«
ÔÈÈeÁÓz ‰MÓÁa ÔÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a19 ¿∆¿≈««««ƒ∆¬»»«¬ƒ»«¿ƒ
Ô‰ „Á‡ ÌL ÔlkL ;˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -20, ≈«»∆»«»««∆À»≈∆»≈

ÔÈ˜lÁÓ ÔÈ‡ ÔÈÈeÁÓz‰Â21ÔÈ‡ ÌÈÁ·f‰ ÈÙe‚Â . ¿««¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿≈«¿»ƒ≈»
ÔÈ˜lÁÓ22B‡ ÌÈa¯ ÌÈÁ·fÓ ¯Oa ÏÎB‡‰ „Á‡L , ¿«¿ƒ∆∆»»≈»»ƒ¿»ƒ«ƒ

„Á‡ Á·fÓ23ıeÁa ÌÈÁ·Ê ‰MÓÁ ËÁBM‰ ÔÎÂ .24 ƒ∆«∆»¿≈«≈¬ƒ»¿»ƒ«
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a25‡‰ . ¿∆¿≈««≈«»∆»«»««»
˙B¯eˆ LÓÁÏ ‰ÂÁzLÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ26ÌÏÚ‰a ¿»∆∆¿ƒ¿«¬∆¿»≈¿∆¿≈

˙Á‡27. ««

במזיד 17) אכלו שאם אכילתו, זמן לאחר שנותר זבח בשר
חטאת. מביא ובשוגג כרת אכילת 18)חייב שיעור כי

כזית. הוא בה, להתחייב וזבח 19)נותר זבח כל נתבשלו
אחרת. והוא 20)בקערה אחד איסור אלא אינם כלומר,

נותר. חטאות.21)איסור כמה בהן שיתחייב השגגות את
למעלה 22) אמרנו שבעריות פי על ואף חטאות כמה לחייבו

אפשר  אי בעריות שם - מחלקים שגופים ג) הלכה ה (פרק
אבל  מחלקים, הגופים ולפיכך אחת, בבת כולן לבעול
אין  ולכן אחת, בבת הזבחים מכל להיות יכולה נותר אכילת

מחלקים. חטאת 23)הגופים אלא חייב שאינו הם, שווים
וכרבי  גופין, כמה היותם ידי על משתנה הדין שאין אחת,

שם. במשנה לעזרה.24)עקיבא שם:25)בחוץ במשנה
בחוץ  זבחים ה' השוחט על יהושע לר' עקיבא ר' שאל
ואמר  אחת, חטאת או חטאות חמש חייב אם אחד, בהעלם
ר' ודחה ממעילה, בקלֿוחומר חמש חייב שהוא יהושע ר'
לגבי  מחלקים גופים שאין וכשם שם, עיין דבריו, שמעון
בחוץ, קדשים שחיטת לעניין מחלקים אין כך נותר, אכילת

אחת. בבת כולם את לשחוט זרה.26)שאפשר עבודה של
שהרי 27) אחד, בהעלם הדבר פשוט בהשתחוואה

באכילה  ואילו צורות, לחמש לעבוד יכול אחת בהשתחוואה
מיוחדת. ושחיטה מיוחדת אכילה אחד לכל - ושחיטה

.‚Ìc ÊÈw‰28BzÓ‰·Ï29BÏa˜Â30Ô‡˙Le ˙BÒBk ÈLa ƒƒ»ƒ¿∆¿¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a31. ¿∆¿≈««≈≈ƒ∆»«»««
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דם 28) והוא עימו, יוצאה שהנפש דם והוציא בבהמה חיבל
חייב  - במזיד זה דם שהשותה חזק), בזרם (=היוצא הקילוח

חטאת. מביא ובשוגג אלא 29)כרת, דווקא לאו בהמתו
חגבים, דגים, דם למעט אלא בא ולא ועוף, לחיה הדין הוא

האדם. ודם  רמשים, ומפרש 31)לדם.30)שקצים,
הכל  העלמות בשתי אבל אחד, בהעלם שהמדובר רבינו

שתיים. שחייב מודים

.„ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙BÓMÓ ‰a¯‰ ˙BÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰»≈«¬»«¿≈ƒ≈«¿≈¿∆¿≈
ÌLÂ ÌL Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙Á‡32ÏÎ‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . «««»«»≈»≈≈«¿∆»«

ÏebÙe ¯˙BÂ Ì„Â ·ÏÁ33,„Á‡Â „Á‡ ÏkÓ ˙ÈÊk , ≈∆¿»¿»ƒ¿«ƒƒ»∆»¿∆»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙B‡hÁ Úa¯‡ ‡È·Ó - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««≈ƒ«¿««»¿≈…«≈
˙BÓL B· eˆa˜˙pL „Á‡ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÏÎÂ .el‡a»≈¿»»≈¿«ƒ∆»∆ƒ¿«¿≈

‰a¯‰34˙Á‡ ÌÏÚ‰a35ÛÈÒBÓ ¯eq‡a eˆa˜˙ Ì‡ , «¿≈¿∆¿≈««ƒƒ¿«¿¿ƒƒ
˙Á‡ ˙a ¯eq‡a B‡ ÏÏBk ¯eq‡a B‡36ÏÚ ·iÁ - ¿ƒ≈¿ƒ««««»«

ÌLÂ ÌL Ïk37·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ‡Óh‰ ,CÎÈÙÏ .38 »≈»≈¿ƒ»«»≈∆»«¿«ƒ≈∆
¯˙BÂ39˙B‡hÁ Úa¯‡ ‡È·Ó - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ¿»¿«ƒƒ≈ƒ«¿««»
ÌL‡Â40,L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓË ÌeMÓ ˙Á‡ ˙‡hÁ : ¿»»«»««ƒ»≈∆»«…∆

,¯˙B ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â ,·ÏÁ ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â¿««ƒ≈≈∆¿««ƒ≈»
ÏÎ‡ Û¯ËˆiL ‡e‰Â .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÌeMÓ ˙Á‡Â¿««ƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿»≈…∆

˙·˙BkÎÏ BÓÈÏLiL „Ú ‰Ê ˙ÈÊk ÌÚ ¯Á‡41‡È·Óe . «≈ƒ¿«ƒ∆«∆«¿ƒ¿«∆∆≈ƒ
 È¯‰L ,‰ÏÈÚÓÏ È‡cÂ ÌL‡Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰ »»««ƒ¿ƒ»∆¬≈∆¡∆ƒ«∆¿≈

‰‚‚La42. ƒ¿»»

מיוחדת.32) בשוגג.33)חטאת חטאת חייב אלו כל שעל
איסורים.34) כמה זה כזית על שחלו שנעלמו 35)כלומר,

האלו. האיסורים כל הנ"ל 36)ממנו מהאופנים חוץ אבל
איסור. על חל איסור אין "יש 37)- יג: בכריתות משנה

ובגמרא  ואשם", חטאות ד' עליה וחייב אחת אכילה אוכל
"אין  אמרו לא כולל ובאיסור מוסיף באיסור כי אמרו יד.

איסור". על חל קדשים.38)איסור שנותר 39)מבהמת
נותר. משום גם שאסור הקרבתו, זמן "אמרו 40)לאחר

שיביא  קודם נטמא האוכל שיהא הוא הזה הדין שאמתת
עליו  נאסר לפרקו לכשיגיע המסויימות, בשנים שערות שתי
אלו  הרי אחת, בשעה בטומאה קדשים ואכילת חלב אכילת
האכילה  על במעילה כן גם וחייב כאחת באים איסורין שני
לאכול  אסור היה קודש הבהמה שהייתה שקודם לפי הזאת,
מיגו  בהנאה, נאסר שהקדש ולפי בו ליהנות ומותר חלבה
אכילה  לעניין איסור נמי איתוסף הנאה איסור ביה דאיתוסף
כן  וגם מוסיף, איסור וזהו מעילה אשם אכילתו על דחייב
ואסור  לגבוה מותר היה נותר שיהא קודם שאכל הזה החלב
איסור  בה נמי איתוסף לגבוה, נאסר נותר וכשיהיה להדיוט
ואם  נותר, משום אכילתו על חייב ולפיכך אכילה, לעניין
היום  אכילת איסורי עליו איתוסף הכיפורים ביום אכלו
ואסור  והואיל המשקים וכל האוכלים כל כולל איסור שהוא

הו  הרי המותר דבר לאכול הזה איסור ביום מוסיף כן גם א
בכלל  הזה החלב כולל שהוא לפי באכילתו, האסור בדבר

לאכול". שאסור עליה 41)מה שחייבים אכילה ששיעור
גדולה). (=תמרה הגסה ככותבת הוא הכיפורים ביום

בתוספת 42) שנהנה מה משלם בשוגג בהקדש המועל כי
לאשם. איל ומביא חומש

.‰- ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰˙BLÂ ÏÎB‡‰»≈¿∆¿«ƒƒ¿∆¿≈««
˙Á‡ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡≈«»∆»«»««¬ƒ»¿ƒ»««

‡È‰43. ƒ

מפסוק 43) נלמדו ושתיהן היא, אכילה בכלל שתייה כלומר,
משם  הרבה אכילות האוכל כי א הלכה למעלה וראה אחד.

אחת. חטאת אלא חייב אינו אחד בהעלם אחד

.Â˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰»∆¿»»¿«ƒƒ∆»ƒ¿
ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰L ÈtÓ ,˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ - ˙aLa¿«»«»¿≈«»ƒ¿≈∆≈¿≈ƒƒ

„Á‡k ÔÈ‡a‰44. «»ƒ¿∆»

שם)44) (ופורש א הלכה ד פרק למעלה גם מובא זה דין
שקדם  ושותה אוכל לבין בינו לחלק כאן ושנאו רבינו וחזר

משנה). (כסף

.Ê˙Á‡ ÌÏÚ‰a Ìc ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡»««¬ƒ«ƒ≈∆¿«¬ƒ«ƒ»¿∆¿≈««
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ¯eq‡‰ ÔÈ‡L ÌLk .Ôa¯˜ ·iÁ BÈ‡ -≈«»»¿»¿≈∆≈»ƒƒƒ¿»¿ƒ

˙e˜ÏÓÏ45˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»
˙B¯eÒ‡46.Ôa¯˜Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ Ck , ¬»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿»

כזית 45) האוכל כי א הלכה סנהדרין מהלכות יט בפרק ראה
לחיוב  נוסף מלקות, חייב - במזיד וכו' דם כזית או חלב

אכל 46)הכרת. שאם ה, הלכה יד ופרק יז הלכה ד פרק
אין  אחר מאיסור זית חצי ועוד אחד מאיסור זית כחצי

מלקות. לחייב שלם לכזית מצטרפין

.Á˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡47BÏ Ú„BÂ48ÁÎLÂ ¯ÊÁÂ49ÏÎ‡Â , »««¬ƒ«ƒ¿«¿»«¿»«¿»«
¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁk50¯eËt - ÈL ÌÏÚ‰a51Ú„B È¯‰L ; «¬ƒ«ƒ«≈¿∆¿≈≈ƒ»∆¬≈«

¯eÚL ÈˆÁÏ ‰ÚÈ„È LÈÂ ,ÌÈ˙Èa BÏ52·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«ƒ¿≈¿ƒ»«¬ƒƒ¿≈ƒ»«
[˙aLa] ˙Á‡ ˙B‡53,ÁÎLÂ ¯ÊÁÂ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La ««¿«»ƒ¿»»¿«¿»«¿»«
ÓÒ ‰iL ˙B‡ ·˙ÎÂdÏ ‰Îe54¯eËt - ÈL ÌÏÚ‰a ¿»«¿ƒ»¿»»¿∆¿≈≈ƒ»

˙‡hÁ Ôa¯wÓ55‡ÈˆB‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ»¿««»¿≈…«≈»∆¿≈ƒƒ
‚‚BLa ˙Bn‡ ÈzL56˙Bn‡ ÈzLe „ÈÊÓa ˙Bn‡ ÈzLe ¿≈«¿≈¿≈«¿≈ƒ¿≈«

‚‚BLa57‰˜È¯Êa Ì‡ :58‰ÚÈ„È ÔÈ‡L ÈtÓ ‡Ï .·iÁ - ¿≈ƒƒ¿ƒ»«»…ƒ¿≈∆≈¿ƒ»
d¯ÈÊÁ‰Ï B„Èa ÔÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,¯eÚL ÈˆÁÏ59, «¬ƒƒ∆»ƒ¿≈∆≈¿»¿«¬ƒ»

ÌÈ˙ÈaL ‰ÚÈ„È‰ BÏ ‰ÏÈÚB‰ ‡Ï CÎÈÙÏ60Ì‡Â . ¿ƒ»…ƒ»«¿ƒ»∆≈¿«ƒ¿ƒ
‰¯·Ú‰a61¯eÚL ÈˆÁÏ ‰ÚÈ„È LiL ;¯eËt -62BÓk , ¿«¬»»»∆≈¿ƒ»«¬ƒƒ¿

.e¯‡aL∆≈«¿

בשוגג.47) איסור, איסור.48)מדבר דבר כי 49)שאכל
באכילה. אסור זה איסור.50)דבר מחיוב 51)מאותו

שלוש  אכילת מכדי בפחות שלם כזית אכל כי אף חטאת,
שיעור 52)ביצים. החצי אכילת בין הידיעה כלומר,

חצאי  שני בין לחלק מועילה השני החצי לאכילת הראשון
ביח  להוות זה עם זה יצטרפו שלא שלם השיעורים שיעור ד

אין 53)לחייבו. כי ט הלכה שבת מהלכות יא בפרק ראה
לפחות. אותיות שתי כתב אם אלא בשבת כתיבה על חייבים

על 54) חייב אין כי יא הלכה שם ראה הראשונה. לאות
זו  (=נקראות) נהגות אם אלא בשבת אותיות שתי כתיבת

זו. שיעור.55)עם לחצי ידיעה הוציא 56)שיש כלומר,
ברשות  אמות ארבע המעביר כי בשבת, הרבים ברשות

חטאת. חייב בשוגג בשבת בזה 57)הרבים לו שיש
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קטו zebby zekld - zepaxw xtq - hay c"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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שתי  לבין שהעביר, הראשונות האמות שתי בין ידיעה,
האחרונות. דרך 58)האמות הייתה זו הוצאה אם כלומר,

האמות  שתי את עבר שהחפץ ובשעה חפץ שזרק זריקה
לו, נודע האמצעיות האמות ובשתי שוגג, היה הראשונות
האחרונות. האמות שתי את עבר שהחפץ בשעה שכח ושוב

ידיעה 59) יש הסוברים לחכמים שאף קב. בשבת כרבא
להחזירה. בידו שאין כיוון מצטרפות, בזריקה שיעור, לחצי

כלל.60) ידיעה לו הייתה לא כאילו זה והרי
ברגליו.61) שאפילו 62)שהעבירו רבה אמר שם בשבת

אלא  זה אין שיעור", לחצי ידיעה "אין האומר גמליאל לרבן
כאן  אבל שוגג, כשהוא נגמר המלאכה ששיעור באופן
נגמר  השניות) האמות שתי כלות (עם אמות ארבע ששיעור
מה  [ולפי פטור. שהוא גמליאל רבן מודה מזיד, בהיותו
אם  אפילו - שיעור לחצי ידיעה שיש כרבנן, פוסק שרבינו
שניות, אמות שתי במשך ולא באמצע אלא מזיד היה לא
פטור]. כן גם שוגג, בהיותו נגמר המלאכה ששיעור באופן

.Ë,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ ˙ÈÊÎe ·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒ≈∆¿«ƒ≈∆¿∆¿≈««
- ÈM‰ ÏÚ BÏ Ú„BÂ ¯ÊÁÂ ÔBL‡¯‰ ÏÚ BÏ Ú„BÂ¿««»ƒ¿»«¿«««≈ƒ

˙B˜lÁÓ ˙BÚÈ„È‰L ;˙B‡hÁ ÈzL ‡È·Ó63ÏÚ Û‡Â ≈ƒ¿≈«»∆«¿ƒ¿«¿¿««
Ôa¯w‰ LÈ¯Ù‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt64ÏÚ BÏ Ú„B Ì‡ Ï·‡ . ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿ƒ«»¿»¬»ƒ««

,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ˙Á‡k Ô‰ÈL¿≈∆¿««≈ƒ«»««¿≈≈»∆ƒ
˙BÏÈÚaa ÔÈc‰ ‡e‰L65. ∆«ƒ«¿ƒ

אם 63) אף חטאות, שתי להתחייב לשני, הראשון הכזית בין
לאכילה. אכילה בין הייתה לא הכזית 64)הידיעה על

שדברי  (שם) אשי רב אמר כן לראשונה. לו שנודע הראשון
שהפ  לפני בין הם יוחנן שהפריש רבי לאחר ובין הקרבן ריש

יש 65)הקרבן. מחלקים" "גופים שלעניין פי על שאף
לבין  מתחלקים, הגופים שאין איסור אכילת בין הבדל
לבעול  אפשר שאי לפי מחלקים שהגופים אסורות ביאות
הבדל  אין מחלקות" "ידיעות לעניין כאן - אחת, בבת כולן
אמרו  שבשתיהן אסורות ביאות לבין אסורות אכילות בין

מחלקות. ידיעות

.È‰ˆÁÓe ˙ÈÊk ÏÎ‡66ÏÚ BÏ Ú„BÂ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a »«¿«ƒ∆¡»¿∆¿≈««¿««
˙ÈÊk67ÈL ÏL BÓÏÚ‰a ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,68- ¿«ƒ¿»«¿»«¬ƒ«ƒ¿∆¿≈∆≈ƒ

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡69˙ÈÊ ÈˆÁ ÔÈ‡L ; ≈«»∆»«»««∆≈¬ƒ«ƒ
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯Ï Û¯ËˆÓ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ¿»≈»ƒ««ƒ∆

ÓÏÚ‰a‰ÓÏÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ BÏ Ú„B È¯‰L ,B ¿∆¿≈∆¬≈««ƒ¿»«¿»»
‰BL‡¯70. ƒ»

לו.67)חלב.66) נודע לא הכזית מחצית ועל
שעדיין 68) הקודמת, הכזית מחצית עם אחד בהעלם כלומר,

השנייה. המחצית גם לאכול שגמר עד עליה לו נודע לא
הראשון.69) הכזית אכילת נודע 70)על כאילו זה והרי

היה  אם שהרי הכזית, מחצית על וגם ההעלמה, כל על לו
מחצית  על גם מתכפר והיה הראשון הכזית על קרבן מביא
אינו  שלם שכזית פי על אף לו, נודע שלא הראשון הכזית
ידיעות  האומר: יוחנן ר' ואף לו, נודע כן אם אלא מתכפר

זית. בחצי מודה בכזית, - אכילה לאחר גם מחלקות

.‡È˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ È˙ÈÊ ÈL ÏÎ‡71ÏÚ BÏ Ú„BÂ »«¿≈≈≈≈∆¿∆¿≈««¿««

,ÈL ÏL BÓÏÚ‰a ¯Á‡ ˙ÈÊk ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿»«¿»«¿«ƒ«≈¿∆¿≈∆≈ƒ
ÔBL‡¯‰ ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·‰Â72ÈLÂ ÔBL‡¯ - ¿≈ƒ«»«»ƒƒ¿≈ƒ

ÔÈ¯tk˙Ó73¯tk˙ ‡Ï ÈLÈÏL Ï·‡ ,74Ú„eiLk ‡l‡ ; ƒ¿«¿ƒ¬»¿ƒƒ…ƒ¿«≈∆»¿∆ƒ»«
ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·‰ .˙¯Á‡ ˙‡hÁ ‡È·È - ÂÈÏÚ BÏ»»»ƒ«»«∆∆≈ƒ«»«

ÈLÈÏM‰75Ì‰ÈML ,ÔÈ¯tk˙Ó ÈLÂ ÈLÈÏL - «¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿«¿ƒ∆¿≈∆
‡È·‰ .BÊ ˙‡hÁa ¯tk˙ ‡Ï ÔBL‡¯Â ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««¿ƒ…ƒ¿«≈¿«»≈ƒ

ÈÚˆÓ‡‰ ÏÚ ˙‡hÁ76ÈtÓ ,ÔÈ¯tk˙Ó ÔzLÏL - «»«»∆¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿≈
Ú„eiLÎe ;ÈÚˆÓ‡ ÏL BÓÏÚ‰a ÈLÈÏM‰Â ÔBL‡¯‰L∆»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆¿≈∆∆¿»ƒ¿∆ƒ»«
‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÈLÈÏM‰ ÏÚÂ ÔBL‡¯‰ ÏÚ BÏ«»ƒ¿««¿ƒƒ≈»ƒ¿»ƒ

.˙¯Á‡ ˙‡hÁ«»«∆∆

אחת.71) חטאת אלא חייב השני 72)שאינו ועל
עוד. לו נודע לא אחד,73)והשלישי בהעלם ששניהם

זה  אין - ט) הלכה (למעלה מחלקות שידיעות פי על ואף
אם  אבל החטאת, שהקריב לפני השני על לו נודע אם אלא

החטאת לא הקריב שעדיין כיוון השני, על לו שנודע לפני
אחרי  היא נגררת לו, נודע שלא זמן כל קרבן, עליה נתחייב

איתה. ומתכפרת שם 74)הראשונה שבגמרא פי על אף
השני  אחרי נגרר שהשלישי ופסק בו חזר שרבא אמרו
אינן  ידיעות שסובר לקיש לריש אלא זה אין - איתו ומתכפר
(בלי  הראשון עם ביחד מתכפר והשני עא:) (שם מחלקות
רבינו  לדעת אבל השלישי, את הוא גורר ולפיכך גרירה)
שנגרר  משום אלא מתכפר אינו והשני מחלקות שידיעות
הקרבן  הקרבת בעת עליו נודע שלא מאחר הראשון, אחרי
שאין  מודים הכל כי השלישי, את לגרור יכול אינו כנ"ל,

גרירה. אחר לא 75)גרירה ועדיין עליו לו נודע כלומר,
על  קרבן והביא הראשון, על ולא השני על לא לו נודע

ועל 76)השלישי. הראשון ועל זה, על לו שנודע וכגון
חייב  לו נודע שאם ההקרבה, לפני לו נודע לא השלישי

מחלקות. ידיעות שהרי ואחד אחד כל על חטאת

.·È˙BÎÈ˙Á È˙MÓ ‰ÎÈ˙Á ÏÎ‡L ÈÓ77BÏ ˜tzÒÂ ƒ∆»«¬ƒ»ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ¿«≈
È˙MÓ ˙¯Á‡ ‰ÎÈ˙Á ÏÎ‡Â ,ÔnL B‡ ·ÏÁ ÏÎ‡ Ì‡ƒ»«≈∆À»¿»«¬ƒ»«∆∆ƒ¿≈

˙BÎÈ˙Á78¯Á‡Â ,ÔnL B‡ ·ÏÁ ÏÎ‡ Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ¬ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»«≈∆À»¿««
- ‰iM·e ‰BL‡¯a ÏÎ‡ ·ÏÁL È‡cÂa BÏ Ú„B Ck»«¿««∆≈∆»«»ƒ»«¿ƒ»

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡79‰˙È‰L ˜ÙÒ ˙ÚÈ„iL ; ≈«»∆»«»««∆¿ƒ«»≈∆»¿»
˙BÓL‡Ï ˙˜lÁnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˙Èa BÏ80,dÈ‡ ≈¿«ƒ««ƒ∆¿«∆∆«¬»≈»

˙B‡hÁÏ ˙˜lÁÓ81. ¿«∆∆¿«»

שומן.77) הייתה ואחת חלב הייתה מהחתיכות ואחת
חלב.78) של ואחת שומן של אחת בהן שהייתה 79)שגם

למעלה  וראה בסופה. שניהם על וודאית אחת ידיעה כאן
אחת. חטאת מביא כאחת שניהם על לו נודע שאם ט הלכה

ואחת.80) אחת כל על תלוי אשם שני פשוט 81)לחייבו
יח: בכריתות כולם לדברי הוא

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אחד,1) בהעלם לעבודהֿזרה עבודות ארבע העושה יבאר

שבת. עיקר השוכח וכל

.‡‰ÂÁzLn‰2‰¯Ê ‰„B·ÚÏ3ÍqÂ4¯h˜Â5ÁaÊÂ6 «ƒ¿«¬∆«¬»»»¿ƒ≈¿¿ƒ≈¿ƒ«
˙Á‡ ÌÏÚ‰a7˙B‡hÁ Úa¯‡ ·iÁ -8¯Út Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆¿≈«««»«¿««»¿≈ƒƒ≈
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דם 28) והוא עימו, יוצאה שהנפש דם והוציא בבהמה חיבל
חייב  - במזיד זה דם שהשותה חזק), בזרם (=היוצא הקילוח

חטאת. מביא ובשוגג אלא 29)כרת, דווקא לאו בהמתו
חגבים, דגים, דם למעט אלא בא ולא ועוף, לחיה הדין הוא

האדם. ודם  רמשים, ומפרש 31)לדם.30)שקצים,
הכל  העלמות בשתי אבל אחד, בהעלם שהמדובר רבינו

שתיים. שחייב מודים

.„ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙BÓMÓ ‰a¯‰ ˙BÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰»≈«¬»«¿≈ƒ≈«¿≈¿∆¿≈
ÌLÂ ÌL Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙Á‡32ÏÎ‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . «««»«»≈»≈≈«¿∆»«

ÏebÙe ¯˙BÂ Ì„Â ·ÏÁ33,„Á‡Â „Á‡ ÏkÓ ˙ÈÊk , ≈∆¿»¿»ƒ¿«ƒƒ»∆»¿∆»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙B‡hÁ Úa¯‡ ‡È·Ó - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««≈ƒ«¿««»¿≈…«≈
˙BÓL B· eˆa˜˙pL „Á‡ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÏÎÂ .el‡a»≈¿»»≈¿«ƒ∆»∆ƒ¿«¿≈

‰a¯‰34˙Á‡ ÌÏÚ‰a35ÛÈÒBÓ ¯eq‡a eˆa˜˙ Ì‡ , «¿≈¿∆¿≈««ƒƒ¿«¿¿ƒƒ
˙Á‡ ˙a ¯eq‡a B‡ ÏÏBk ¯eq‡a B‡36ÏÚ ·iÁ - ¿ƒ≈¿ƒ««««»«

ÌLÂ ÌL Ïk37·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ‡Óh‰ ,CÎÈÙÏ .38 »≈»≈¿ƒ»«»≈∆»«¿«ƒ≈∆
¯˙BÂ39˙B‡hÁ Úa¯‡ ‡È·Ó - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ¿»¿«ƒƒ≈ƒ«¿««»
ÌL‡Â40,L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓË ÌeMÓ ˙Á‡ ˙‡hÁ : ¿»»«»««ƒ»≈∆»«…∆

,¯˙B ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â ,·ÏÁ ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â¿««ƒ≈≈∆¿««ƒ≈»
ÏÎ‡ Û¯ËˆiL ‡e‰Â .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÌeMÓ ˙Á‡Â¿««ƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿»≈…∆

˙·˙BkÎÏ BÓÈÏLiL „Ú ‰Ê ˙ÈÊk ÌÚ ¯Á‡41‡È·Óe . «≈ƒ¿«ƒ∆«∆«¿ƒ¿«∆∆≈ƒ
 È¯‰L ,‰ÏÈÚÓÏ È‡cÂ ÌL‡Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰ »»««ƒ¿ƒ»∆¬≈∆¡∆ƒ«∆¿≈

‰‚‚La42. ƒ¿»»

מיוחדת.32) בשוגג.33)חטאת חטאת חייב אלו כל שעל
איסורים.34) כמה זה כזית על שחלו שנעלמו 35)כלומר,

האלו. האיסורים כל הנ"ל 36)ממנו מהאופנים חוץ אבל
איסור. על חל איסור אין "יש 37)- יג: בכריתות משנה

ובגמרא  ואשם", חטאות ד' עליה וחייב אחת אכילה אוכל
"אין  אמרו לא כולל ובאיסור מוסיף באיסור כי אמרו יד.

איסור". על חל קדשים.38)איסור שנותר 39)מבהמת
נותר. משום גם שאסור הקרבתו, זמן "אמרו 40)לאחר

שיביא  קודם נטמא האוכל שיהא הוא הזה הדין שאמתת
עליו  נאסר לפרקו לכשיגיע המסויימות, בשנים שערות שתי
אלו  הרי אחת, בשעה בטומאה קדשים ואכילת חלב אכילת
האכילה  על במעילה כן גם וחייב כאחת באים איסורין שני
לאכול  אסור היה קודש הבהמה שהייתה שקודם לפי הזאת,
מיגו  בהנאה, נאסר שהקדש ולפי בו ליהנות ומותר חלבה
אכילה  לעניין איסור נמי איתוסף הנאה איסור ביה דאיתוסף
כן  וגם מוסיף, איסור וזהו מעילה אשם אכילתו על דחייב
ואסור  לגבוה מותר היה נותר שיהא קודם שאכל הזה החלב
איסור  בה נמי איתוסף לגבוה, נאסר נותר וכשיהיה להדיוט
ואם  נותר, משום אכילתו על חייב ולפיכך אכילה, לעניין
היום  אכילת איסורי עליו איתוסף הכיפורים ביום אכלו
ואסור  והואיל המשקים וכל האוכלים כל כולל איסור שהוא

הו  הרי המותר דבר לאכול הזה איסור ביום מוסיף כן גם א
בכלל  הזה החלב כולל שהוא לפי באכילתו, האסור בדבר

לאכול". שאסור עליה 41)מה שחייבים אכילה ששיעור
גדולה). (=תמרה הגסה ככותבת הוא הכיפורים ביום

בתוספת 42) שנהנה מה משלם בשוגג בהקדש המועל כי
לאשם. איל ומביא חומש

.‰- ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰˙BLÂ ÏÎB‡‰»≈¿∆¿«ƒƒ¿∆¿≈««
˙Á‡ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡≈«»∆»«»««¬ƒ»¿ƒ»««

‡È‰43. ƒ

מפסוק 43) נלמדו ושתיהן היא, אכילה בכלל שתייה כלומר,
משם  הרבה אכילות האוכל כי א הלכה למעלה וראה אחד.

אחת. חטאת אלא חייב אינו אחד בהעלם אחד

.Â˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰»∆¿»»¿«ƒƒ∆»ƒ¿
ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰L ÈtÓ ,˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ - ˙aLa¿«»«»¿≈«»ƒ¿≈∆≈¿≈ƒƒ

„Á‡k ÔÈ‡a‰44. «»ƒ¿∆»

שם)44) (ופורש א הלכה ד פרק למעלה גם מובא זה דין
שקדם  ושותה אוכל לבין בינו לחלק כאן ושנאו רבינו וחזר

משנה). (כסף

.Ê˙Á‡ ÌÏÚ‰a Ìc ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡»««¬ƒ«ƒ≈∆¿«¬ƒ«ƒ»¿∆¿≈««
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ¯eq‡‰ ÔÈ‡L ÌLk .Ôa¯˜ ·iÁ BÈ‡ -≈«»»¿»¿≈∆≈»ƒƒƒ¿»¿ƒ

˙e˜ÏÓÏ45˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»
˙B¯eÒ‡46.Ôa¯˜Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ Ck , ¬»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿»

כזית 45) האוכל כי א הלכה סנהדרין מהלכות יט בפרק ראה
לחיוב  נוסף מלקות, חייב - במזיד וכו' דם כזית או חלב

אכל 46)הכרת. שאם ה, הלכה יד ופרק יז הלכה ד פרק
אין  אחר מאיסור זית חצי ועוד אחד מאיסור זית כחצי

מלקות. לחייב שלם לכזית מצטרפין

.Á˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡47BÏ Ú„BÂ48ÁÎLÂ ¯ÊÁÂ49ÏÎ‡Â , »««¬ƒ«ƒ¿«¿»«¿»«¿»«
¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁk50¯eËt - ÈL ÌÏÚ‰a51Ú„B È¯‰L ; «¬ƒ«ƒ«≈¿∆¿≈≈ƒ»∆¬≈«

¯eÚL ÈˆÁÏ ‰ÚÈ„È LÈÂ ,ÌÈ˙Èa BÏ52·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«ƒ¿≈¿ƒ»«¬ƒƒ¿≈ƒ»«
[˙aLa] ˙Á‡ ˙B‡53,ÁÎLÂ ¯ÊÁÂ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La ««¿«»ƒ¿»»¿«¿»«¿»«
ÓÒ ‰iL ˙B‡ ·˙ÎÂdÏ ‰Îe54¯eËt - ÈL ÌÏÚ‰a ¿»«¿ƒ»¿»»¿∆¿≈≈ƒ»

˙‡hÁ Ôa¯wÓ55‡ÈˆB‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ»¿««»¿≈…«≈»∆¿≈ƒƒ
‚‚BLa ˙Bn‡ ÈzL56˙Bn‡ ÈzLe „ÈÊÓa ˙Bn‡ ÈzLe ¿≈«¿≈¿≈«¿≈ƒ¿≈«

‚‚BLa57‰˜È¯Êa Ì‡ :58‰ÚÈ„È ÔÈ‡L ÈtÓ ‡Ï .·iÁ - ¿≈ƒƒ¿ƒ»«»…ƒ¿≈∆≈¿ƒ»
d¯ÈÊÁ‰Ï B„Èa ÔÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,¯eÚL ÈˆÁÏ59, «¬ƒƒ∆»ƒ¿≈∆≈¿»¿«¬ƒ»

ÌÈ˙ÈaL ‰ÚÈ„È‰ BÏ ‰ÏÈÚB‰ ‡Ï CÎÈÙÏ60Ì‡Â . ¿ƒ»…ƒ»«¿ƒ»∆≈¿«ƒ¿ƒ
‰¯·Ú‰a61¯eÚL ÈˆÁÏ ‰ÚÈ„È LiL ;¯eËt -62BÓk , ¿«¬»»»∆≈¿ƒ»«¬ƒƒ¿

.e¯‡aL∆≈«¿

בשוגג.47) איסור, איסור.48)מדבר דבר כי 49)שאכל
באכילה. אסור זה איסור.50)דבר מחיוב 51)מאותו

שלוש  אכילת מכדי בפחות שלם כזית אכל כי אף חטאת,
שיעור 52)ביצים. החצי אכילת בין הידיעה כלומר,

חצאי  שני בין לחלק מועילה השני החצי לאכילת הראשון
ביח  להוות זה עם זה יצטרפו שלא שלם השיעורים שיעור ד

אין 53)לחייבו. כי ט הלכה שבת מהלכות יא בפרק ראה
לפחות. אותיות שתי כתב אם אלא בשבת כתיבה על חייבים

על 54) חייב אין כי יא הלכה שם ראה הראשונה. לאות
זו  (=נקראות) נהגות אם אלא בשבת אותיות שתי כתיבת

זו. שיעור.55)עם לחצי ידיעה הוציא 56)שיש כלומר,
ברשות  אמות ארבע המעביר כי בשבת, הרבים ברשות

חטאת. חייב בשוגג בשבת בזה 57)הרבים לו שיש
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¯BÚÙÏ BÓˆÚ9Ô·‡ ˜¯ÊÂ10ÒÈÏe˜¯ÓÏ11˙Á‡ ÌÏÚ‰a «¿ƒ¿¿»«∆∆¿«¿ƒ¿∆¿≈««
ÌÈzL ·iÁ -12‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .13ÏÚ ·iÁ ‡‰È «»¿«ƒ¿≈…«≈»∆¿≈«»«

„ÈÊ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰„B·ÚÂ ‰„B·Ú Ïk»¬»«¬»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ
„ÈÊ‰ Ì‡ Ï·‡ ;el‡ ˙B„B·Úa ‚‚LÂ ‰¯Ê ‰„B·Úa«¬»»»¿»««¬≈¬»ƒ≈ƒ
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰¯Ê ‰„B·Úa ‚‚LÂ el‡ ˙B„B·Úa«¬≈¿»««¬»»»≈«»∆»

˙Á‡ ˙‡hÁ14¯eÒ‡LÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú BfL Ú„È ?„ˆÈk . «»««≈«»«∆¬»»»¿∆»
,‰¯·Ú Ceqp‰Â ‰ÈÂÁzL‰‰L Ú„È ‡Ï Ï·‡ ,d„·ÚÏ¿»¿»¬»…»«∆«ƒ¿«¬»»¿«ƒ¬≈»
Ô‰ ˙B„B·Ú el‡L Ú„È .ÌÈzL ·iÁ - CqÂ ‰ÂÁzL‰Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ≈«»¿«ƒ»«∆≈¬≈
‰„B·Ú BfL Ú„È ‡ÏÂ ,¯Á‡ Ï‡Ï Ô‰a „·ÚÏ ¯eÒ‡Â¿»«¬…»∆¿≈«≈¿…»«∆¬»

·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ‰˙È‰ ‡lL ÈÙÏ ,‰¯Ê15ÏÚ ‰ÏÚÂ , »»¿ƒ∆…»¿»∆∆∆¿»»¿»»«
,·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ‡l‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú ÔÈÈe¯˜ ÔÈ‡L BzÚc«¿∆≈¿ƒ¬»»»∆»∆∆∆¿»»
.˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙B„B·Ú‰ ÏÎa d„·ÚÂ«¬»»¿»»¬≈«»∆»«»««

מהלכות 2) (פ"ג עבודות מארבע אחת היא השתחוואה
ורגלים  ידים בפישוט השתחויה אחד ג). הלכה זרה עבודה
- בקרקע פניו שיכבוש משעה ורגלים, ידים פישוט בלא או

ח). הלכה שם (פ"ו בד'3)נסקל עבודתה דרך אין ואפילו
ג). הלכה פ"ג ושם ס: (סנהדרין הללו יין,4)עבודות

(תהלים  שכתוב דם או נסיכם". "יין לח) לב, (דברים ככתוב
שם). (סנהדרין מדם" נסכיהם אסיך "בל ד) הקטיר 5)טז,

זבחימו", חלב "אשר שם) (דברים שנאמר כמו החלבים,
ישראל  ובתפארת חלבה". "ולהקטיר שם: בסנהדרין וראה
קטורת  או בשר "המקטר פירש: ו, משנה מסנהדרין פ"ז

לאלהים 6)מבשמים". "זובח יט) כב, (שמות שנאמר
אסורים.7)יחרם". האלה הדברים כי ממנו שנעלם

קמיה 8) זכאי רבי "תני סב. סנהדרין גמ' ודבר, דבר כל על
אינו  אחד בהעלם והשתחווה וניסך וקיטר זיבח יוחנן, דר'
הכתוב  תעבדם", "לא ה) כ, (שם שנאמר אחת, אלא חייב
תני  פוק ליה, אמר סג.). (שם - אחת עבודה כולן עשאן
שלש  אביי, "אמר סג. ובדף רש"י]. - הוא [דטעות לברא
שמות  - להם" תשתחוה (="לא בעבודהֿזרה השתחוואות
תשתחוה  "לא יד, לד, שם - אחר לאל תשתחוה לא "כי שם,
לשלא  אחת לדרכה, אחת - למה? כד) כג, שם - לאלהיהם"
עבודה  כל על שחייב לחלק, כלומר, לחלק". ואחת כדרכה,

ואביי. יוחנן כר' רבינו ופסק לפני 9)ועבודה, צרכיו עושה
עבודתה. דרך היא וזו פעור, שנקראת או 10)עבודהֿזרה

הרע"ב  כתב וכן שם, סנהדרין בפיה"מ (רבינו אבן מסלק
אבן).11)שם). בסילוק (או אבן בזריקת עבודתה שדרך

חילוף, מלשון "מר" שבח, חילוף פירושו: ומרקוליס
הוא  שבמקרא [שאעפ"י שם) (רע"ב שבח מלשון "קילוס"
ב"ערוגת  וראה שבח, לשון הוא בתלמוד - גנאי לשון
בפעור  דוקא זה וכל .[18 והערה 150 עמוד א חלק הבושם"
עבודתה  דרך שאין אחרת, בעבודהֿזרה אבל ובמרקוליס,

סא.). (שם פטור - שהשתחוואה 12)בכך למעלה כמבואר
ועבודה. עבודה כל על לחייב לחלק, כלומר,13)יצאה

בכך. שדרכם עבודות סב.14)בשאר שם העבירות, כל על
אחת  "ועשה ב) ד, (ויקרא שנאמר מה על אמרו ג . ובכריתות
על  שחייב ופעמים כולן, על אחת שחייב פעמים - מהנה"
עבודהֿזרה  זדון הנה: שהיא אחת וכו'. ואחת, אחת כל
וזדון  עבודהֿזרה שגגת אחת: שהיא הנה עבודות. ושגגת

שנאמר 15)עבודות. משום שם, ובכריתות בסנהדרין

טעה  זהב", ואלהי כסף אלהי אתי תעשון "לא כ) כ, (שמות
אסור. וזהב כסף של עבודהֿזרה שרק וסבר

.·˙aLa e¯Ó‡ ÏB„b ÏÏk16˙aL ¯wÚ ÁÎBM‰ Ïk : ¿»»»¿¿«»»«≈«ƒ««»
Ï‡¯OÈ eeËˆpL ÁÎLÂ17‰aLpL B‡ ,˙aM‰ ÏÚ ¿»«∆ƒ¿«ƒ¿»≈«««»∆ƒ¿»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï ÔË˜ ‡e‰Â18ÔË˜ ¯ib˙ B‡ , ¿»»¿≈»¿≈»ƒƒ¿«≈»»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈa ‡e‰Â19‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿≈»ƒ««ƒ∆»»

‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰a¯‰ ˙B˙aLa ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ¿»«¿≈¿«»«¿≈≈«»∆»
˙Á‡ ˙‡hÁ20‡È‰ ˙Á‡ ‰‚‚L Ïk‰L ,21·iÁ ÔÎÂ . «»««∆«…¿»»««ƒ¿≈«»

ÏÎ‡L ·ÏÁ Ïk ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁ22ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁÂ , «»«««»≈∆∆»«¿«»«««
Ìc23˙B„B·Úa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÏÎ‡L24el‡25. »∆»«¿≈…«≈»∆«¬≈

‰n„Â ˙aL ÌBi‰L ÁÎL Ï·‡ ˙aL ¯wÚ Ú„Bi‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ««»¬»»«∆««»¿ƒ»
- ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ Ba ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁ ‡e‰L∆…««ƒ∆»»¿»«¿≈
Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ÔÎÂ ,Blk ÌBi‰ ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁ ·iÁ«»«»««««À¿≈«»«»

Ba ‚‚ML ˙aLÂ ˙aL26. «»¿«»∆»«

למה 16) ביארו סח. שם ובגמרא סז: שבת המשנה לשון כן
לרבינו  המשניות בפירוש וראה "גדול". לשון התנא נקט
לתלמוד  בפירושו שכתב למה מתאימים ודבריו שם,
עמוד  תרצ"ג ירושלים אסף, להר"ש הגאונים" ב"מספרות
עמוד  כו כרך ב"סיני" שליט"א אאמו"ר מש"כ וראה .192

ועשה 17)סו. שבת עיקר השוכח "כל סז:): (שם במשנה
חטאת  אלא חייב אינו הרבה, בשבתות הרבה מלאכות
הוא  השבת" עיקר "ששוכח סח:) (שם בגמרא ואמרו אחת".
כגון  מעולם, ידע לא אם ובין שכח, ולבסוף הכיר אם בין
(וראה  הגוים בין שנתגייר גר או הגוים בין שנשבה תינוק
כל  "ואמרם שם: המשניות בפירוש רבינו וכתב להלן).
ידיעה  לו היתה ואפילו רצונוֿלומר שבת, עיקר השוכח
השם  כי שישכח והוא זה, על תורה שוכח ומלת לכן, קודם
ונראה  בשבת". מלאכה באיסור ישראל לבני צוה יתעלה
ישראל", שנצטוו "ושכח שכתב במה כאן רבינו כוונת שכן
שבת". עיקר "השוכח קודם שכתב למה פירוש שזהו

(שם 18) ושמואל כרב בישראל. שבת יש כי מעולם ידע ולא
ו. הלכה פ"ב למעלה וראה מעולם 19)סח:) ידע שלא

רבינו  והזכיר שם). למעלה (ועיין השבת על צוה ה' כי
הודיעוהו  ודאי הרי גדול, גר היה שאם קטן", "נתגייר
עיקר  "השוכח למעלה שכתב בכלל (והוא שבת ממצות
אין  ביתֿדין דעת על אותו שמטבילין קטן אבל שבת"),

(כסףֿמשנה). להודיעו שעשה 20)צורך המלאכות כל על
שם. משנה - השבתות ובגמרא 21)בכל השבת. בעיקר

"את  ל) יט, (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו סט:) (שם
כלומר, הרבה". לשבתות אחת "שמירה - תשמורו" שבתותי
שכח  אם שבתות, הרבה לשגגות אחת חטאת אלא חייב אינו

השבת. הפוטרו 22)עיקר כמונבז ולא סח:) (שם כרבנן
שדבר  ידע אם והואֿהדין שם. למעלה וראה מקרבן, לגמרי
אכילות  על אחת חטאת אלא חייב שאינו ושכח, אסור זה

א. הלכה פ"ו למעלה רבינו וכתבה בכ"י 23)הרבה,
רוקח. מעשה הגיה וכן דם". כל "על צ"ל 24)תימן:

תימן. בכ"י וכן עבירות 25)"בעבירות", בכל כלומר,
ולא  ד), הלכה פ"א למעלה (ראה חטאת עליהן שחייבים
ולא  חטאת, חייב הוא ואעפ"כ אסור, זה שדבר מעולם ידע
לגמרי. פטור שהוא וסובר רבנן על החולק כמונבז
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מלאכות 26) ועשה שבת עיקר "היודע סז: שם במשנה
ובכריתות  ושבת". שבת כל על חייב הרבה, בשבתות הרבה
שבינתיים  שימים אמרינן שבת שלענין משום ע"ז נאמר טז:
סט:) (שבת זאת ולמדו ושבת. שבת כל על לחייבו מחלקים
את  ישראל בני "ושמרו טז) לא, (שמות שנאמר ממה

ושבת". שבת לכל אחת "שמירה - השבת"

.‚‡ÏÂ ˙BÎ‡Ïna ‚‚LÂ ˙aL ÌBi‰L Ú„Bi‰ ÏÎÂÚ„È ¿»«≈«∆««»¿»««¿»¿…»«
˙B¯eÒ‡ el‡ ˙BÎ‡ÏnL27‡ÏÂ ˙B¯eÒ‡ Ô‰L Ú„iL B‡ ∆¿»≈¬∆»«∆≈¬¿…
˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„È28- ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ , »«∆«»ƒ¬≈∆»≈¿»»¿»«¿≈

‰OÚ elÙ‡ .‰Î‡ÏÓe ‰Î‡ÏÓ ·‡ Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ·iÁ«»«»«»«¿»»¿»»¬ƒ»»
˙Á‡ ¯ÒÁ ÌÈÚa¯‡‰29˙Á‡ ÌÏÚ‰a30‡È·Ó - »«¿»ƒ»≈««¿∆¿≈««≈ƒ

˙B‡hÁ ÚL˙Â ÌÈLÏL31. ¿ƒ¿≈««»

מלאכות 27) ועשה שבת שהוא "היודע שם: שבת במשנה
ומלאכה". מלאכה אב כל על חייב וכו' כר'28)הרבה

ב. הלכה פ"ב למעלה וראה סט. שם אבות 29)יוחנן ל"ט
עג. שבת משנה ראה שבשבת, לא 30)המלאכות כלומר,

מוסב  וזה אסורות. שהן ידע אבל כרת, עליהן שחייבים ידע
אלו  שמלאכות ידע כ"שלא הרישא על ולא הסיפא, על רק
ידע  במה אחת, חסר הארבעים כל ידע לא שאם אסורות",

כסףֿמשנה). ועיין (לחםֿמשנה, שבת? דברי 31)שהיום
ה"א. פ"ד למעלה וראה שם, ושבת ב: כריתות יוחנן ר'

.„Ú„È ‡ÏÂ ˙BÎ‡Ïna Û‡ ‚‚LÂ ˙aL ÌBi‰L ÁÎL»«∆««»¿»«««¿»¿…»«
˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙B¯eÒ‡ el‡ ˙BÎ‡ÏnL∆¿»≈¬≈«»∆»«»

˙Á‡32. ««

וזה 32) זה "העלם ע:) (שבת נחמן מרב רבא בעיית היא זו
שמלאכות  שכח וכן שבת, שהיום שכח כלומר, מהו". בידו,
השבת  שכחת אחר הולכים אם בשבת, אסורות שעשה, אלו
כל  על לחייבו מלאכות שגגות אחר או בלבד, אחת לחייבו
ופירש  שנא", "לא שם: במסקנא ואמרו ומלאכה. מלאכה

אחת". אלא חייב "ואינו רש"י:

.‰ÂÈ˙B„ÏB˙Â ·‡ ‰OBÚ‰33·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a »∆»¿¿»¿∆¿≈««≈«»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡34˙B„ÏBz ‰OBÚ‰ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ∆»«»««¿≈»ƒ«»∆»

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L ,„Á‡ ·‡ ÏL ‰a¯‰35. «¿≈∆»∆»∆≈«»∆»«»««

תולדה.33) ומהי מלאכה אב מהו שבת, מהלכות פ"ז ראה
מלאכה 34) מעין הרבה מלאכות "העושה סח. שם משנה

בפיה"מ  רבינו ומפרש אחת", חטאת אלא חייב אינו אחת,
אב  בשגגה שיעשה אחת, מלאכה מעין הרבה "מלאכות
חטאת  אלא חייב אינו וכו' תולדותיו עם מלאכות מאבות
אליעזר. כר' ולא רבנן לדעת ב. קמא בבבא וכ"ה אחת",

זֿח. הלכות שבת מהלכות בפ"ז טז.35)וראה בכריתות
הרבה  מלאכות בעושה אליעזר, רבי את עקיבא רבי "שאל
רבינו  ומפרש וכו'" אחד בהעלם אחת מלאכה מעין וכו'
אב  תולדות כולן מלאכות וה' ד' שיהיו "כגון שם בפיה"מ

אחת. חטאת אלא חייב שאינו עקיבא כר' ופסק אחד",

.Â‰Ê ·‡ ÏL ‰„ÏB˙Â ‰Ê ·‡ ÏL ‰„ÏBz ‰OÚ»»»»∆»∆¿»»∆»∆
˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯È - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a36. ¿∆¿≈««≈»∆ƒ∆«»¿≈«»

לאב?36) תולדה בין יש "ומה שם: קמא בבבא מפורש כן

חייב  ביחד, תולדות שתי או ביחד אבות שתי עשה שאם -
שתי  "או שם גרס לא שרבינו ונראה ואחד". אחד כל על
מה  שם ועיין קורקוס, ר"י בשם (כסףֿמשנה ביחד" תולדות
בפ"ז  רבינו מדברי נראה [וכן רבינו) בן הר"א בשם שכתב
"אילו  אלא: שם בגמרא גרס שלא ז, הלכה שבת מהלכות

שם]. עיין הדדי", בהדי אבות שתי עביד

.Ê˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ ‰OÚ37ÔB‚k , »»¿»«¿≈≈≈¿»»««¿
Ú¯fL38CÈ¯·‰Â39·Èk¯‰Â40·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈««≈«»

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡41˙aL ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ ¯·Îe .42 ∆»«»««¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿«»
˙B·‡‰43˙B„ÏBz‰Â44˙B·‡ ÔÈÚÓ Ô‰L ˙BÎ‡Ïn‰Â45. »»¿«»¿«¿»∆≈≈≈»

אבות 37) וכולם לזו, זו הדומות מלאכות כמה שעשה
ג. הלכה שבת מהלכות פ"ז ראה אחד, אב של מלאכות

למען 39)זרעים.38) בעפר וכסהו בקרקע עץ ענף כפף
עצמו. בפני לעץ ויהיה אחר,40)יקלט בעץ רך ענף שם

שכל  אחד, וענין מלאכות מאבות הן אחד אב אלו ו"כל
שבת  בהלכות (רבינו מתכוון" הוא דבר לצמח מהן אחת

והנוטע 41)ם).ש  והזומר הזורע "תנא, עג: שבת ברייתא
שם: ובגמרא הן", אחת מלאכה כולן והמרכיב, והמבריך
אינו  אחת, מלאכה מעין הרבה מלאכות העושה קמ"ל, "מאי
העתיק  ושם ט. הלכה שם רבינו, כתב וכן אחת". אלא חייב
ונטע  שזרע "הרי הנ"ל: בברייתא המפורשות המלאכות כל

אחד". בהעלם  וזמר והרכיב שם 43)פ"ז.42)והבריך
א. הֿו.44)בהלכה בהלכות בהלכות 45)שם שם

בֿגֿד.

.Á˙B˙aLa ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ ‰OÚ»»¿»«¿≈≈≈¿»»««¿«»
‰a¯‰46˙‚‚La ÔÈa ˙BÎ‡ÏÓ ˙‚‚LÂ ˙aL ÔB„Êa ÔÈa , «¿≈≈ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ¿«

‰Î‡ÏÓ Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL«»¿¿»«»«»¿»»
‰Î‡ÏÓe47ÈtÓ Ba Ú¯ÊÂ ˙aL ÌBi‰L Ú„È ?„ˆÈk . ¿»»≈«»«∆««»¿»«ƒ¿≈

Ú„È ‰iL ˙aLa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ ‰ÚÈ¯f‰L Ú„È ‡lL∆…»«∆«¿ƒ»¿»»¿≈¿«»¿ƒ»»«
‰ÚÈËp‰L Ú„È ‡lL ÈtÓ da ÚËÂ ˙aL ‡e‰L∆«»¿»«»ƒ¿≈∆…»«∆«¿ƒ»
CÈ¯·‰ ˙ÈLÈÏL ˙aLa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ ÌeMÓ ‰¯eÒ‡¬»ƒ¿»»¿≈¿«»¿ƒƒƒ¿ƒ
Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰Î‡ÏÓ ‰Î¯·‰‰L Ú„È ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»«∆««¿»»¿»»«»«»
,˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡Â ˙Á‡««¿««««ƒ∆ƒ≈≈¿»»««

ÔÈ˜ÏÁÓ ÔÈÙe‚k ˙B˙aM‰L ÈtÓ48. ƒ¿≈∆««»¿ƒÀ¿»ƒ

אחרת.46) מלאכה עשה שבת בכל משנה 47)כלומר,
אליעזר  רבי את שאלתי עקיבא, רבי "אמר טז. בכריתות
אחת  מלאכה מעין הרבה בשבתות הרבה מלאכות בעושה
אחת  כל על חייב או כולן על אחת חייב מהו, אחת בהעלם
אמר  שם: ובגמרא ואחת". אחת כל על חייב לי, אמר ואחת.
עקיבא  רבי אפילו מלאכות, ושגגת שבת זדון חסדא, רב
וזדון  שבת שגגת רק שאל והוא מחולקים, כגופים שהן סבר
לא, או לחלק כידיעה הם שבינתיים הימים אם מלאכות,
ממנו  וקיבל לחלק, ידיעה הוי שבינתיים ימים ר"א לו ופשט
דוקא  לאו ולפי"ז חסדא. כרב רבינו ופסק זה. דין ר"ע
מלאכה  כל על חייב אחת, מלאכה מעין הרבה במלאכות
- הרבה בשבתות אחת מלאכה עשה אפילו אלא ומלאכה,
בלח"מ). וראה ספר, (קרית ושבת שבת כל על חייב

למעלה 48) (ראה אחד בהעלם עריות כמה על בא כאילו
שהבעילה  אף ואחת אחת כל על שחייב ג), הלכה פ"ה
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¯BÚÙÏ BÓˆÚ9Ô·‡ ˜¯ÊÂ10ÒÈÏe˜¯ÓÏ11˙Á‡ ÌÏÚ‰a «¿ƒ¿¿»«∆∆¿«¿ƒ¿∆¿≈««
ÌÈzL ·iÁ -12‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .13ÏÚ ·iÁ ‡‰È «»¿«ƒ¿≈…«≈»∆¿≈«»«

„ÈÊ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰„B·ÚÂ ‰„B·Ú Ïk»¬»«¬»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ
„ÈÊ‰ Ì‡ Ï·‡ ;el‡ ˙B„B·Úa ‚‚LÂ ‰¯Ê ‰„B·Úa«¬»»»¿»««¬≈¬»ƒ≈ƒ
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰¯Ê ‰„B·Úa ‚‚LÂ el‡ ˙B„B·Úa«¬≈¿»««¬»»»≈«»∆»

˙Á‡ ˙‡hÁ14¯eÒ‡LÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú BfL Ú„È ?„ˆÈk . «»««≈«»«∆¬»»»¿∆»
,‰¯·Ú Ceqp‰Â ‰ÈÂÁzL‰‰L Ú„È ‡Ï Ï·‡ ,d„·ÚÏ¿»¿»¬»…»«∆«ƒ¿«¬»»¿«ƒ¬≈»
Ô‰ ˙B„B·Ú el‡L Ú„È .ÌÈzL ·iÁ - CqÂ ‰ÂÁzL‰Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ≈«»¿«ƒ»«∆≈¬≈
‰„B·Ú BfL Ú„È ‡ÏÂ ,¯Á‡ Ï‡Ï Ô‰a „·ÚÏ ¯eÒ‡Â¿»«¬…»∆¿≈«≈¿…»«∆¬»

·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ‰˙È‰ ‡lL ÈÙÏ ,‰¯Ê15ÏÚ ‰ÏÚÂ , »»¿ƒ∆…»¿»∆∆∆¿»»¿»»«
,·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ‡l‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú ÔÈÈe¯˜ ÔÈ‡L BzÚc«¿∆≈¿ƒ¬»»»∆»∆∆∆¿»»
.˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙B„B·Ú‰ ÏÎa d„·ÚÂ«¬»»¿»»¬≈«»∆»«»««

מהלכות 2) (פ"ג עבודות מארבע אחת היא השתחוואה
ורגלים  ידים בפישוט השתחויה אחד ג). הלכה זרה עבודה
- בקרקע פניו שיכבוש משעה ורגלים, ידים פישוט בלא או

ח). הלכה שם (פ"ו בד'3)נסקל עבודתה דרך אין ואפילו
ג). הלכה פ"ג ושם ס: (סנהדרין הללו יין,4)עבודות

(תהלים  שכתוב דם או נסיכם". "יין לח) לב, (דברים ככתוב
שם). (סנהדרין מדם" נסכיהם אסיך "בל ד) הקטיר 5)טז,

זבחימו", חלב "אשר שם) (דברים שנאמר כמו החלבים,
ישראל  ובתפארת חלבה". "ולהקטיר שם: בסנהדרין וראה
קטורת  או בשר "המקטר פירש: ו, משנה מסנהדרין פ"ז

לאלהים 6)מבשמים". "זובח יט) כב, (שמות שנאמר
אסורים.7)יחרם". האלה הדברים כי ממנו שנעלם

קמיה 8) זכאי רבי "תני סב. סנהדרין גמ' ודבר, דבר כל על
אינו  אחד בהעלם והשתחווה וניסך וקיטר זיבח יוחנן, דר'
הכתוב  תעבדם", "לא ה) כ, (שם שנאמר אחת, אלא חייב
תני  פוק ליה, אמר סג.). (שם - אחת עבודה כולן עשאן
שלש  אביי, "אמר סג. ובדף רש"י]. - הוא [דטעות לברא
שמות  - להם" תשתחוה (="לא בעבודהֿזרה השתחוואות
תשתחוה  "לא יד, לד, שם - אחר לאל תשתחוה לא "כי שם,
לשלא  אחת לדרכה, אחת - למה? כד) כג, שם - לאלהיהם"
עבודה  כל על שחייב לחלק, כלומר, לחלק". ואחת כדרכה,

ואביי. יוחנן כר' רבינו ופסק לפני 9)ועבודה, צרכיו עושה
עבודתה. דרך היא וזו פעור, שנקראת או 10)עבודהֿזרה

הרע"ב  כתב וכן שם, סנהדרין בפיה"מ (רבינו אבן מסלק
אבן).11)שם). בסילוק (או אבן בזריקת עבודתה שדרך

חילוף, מלשון "מר" שבח, חילוף פירושו: ומרקוליס
הוא  שבמקרא [שאעפ"י שם) (רע"ב שבח מלשון "קילוס"
ב"ערוגת  וראה שבח, לשון הוא בתלמוד - גנאי לשון
בפעור  דוקא זה וכל .[18 והערה 150 עמוד א חלק הבושם"
עבודתה  דרך שאין אחרת, בעבודהֿזרה אבל ובמרקוליס,

סא.). (שם פטור - שהשתחוואה 12)בכך למעלה כמבואר
ועבודה. עבודה כל על לחייב לחלק, כלומר,13)יצאה

בכך. שדרכם עבודות סב.14)בשאר שם העבירות, כל על
אחת  "ועשה ב) ד, (ויקרא שנאמר מה על אמרו ג . ובכריתות
על  שחייב ופעמים כולן, על אחת שחייב פעמים - מהנה"
עבודהֿזרה  זדון הנה: שהיא אחת וכו'. ואחת, אחת כל
וזדון  עבודהֿזרה שגגת אחת: שהיא הנה עבודות. ושגגת

שנאמר 15)עבודות. משום שם, ובכריתות בסנהדרין

טעה  זהב", ואלהי כסף אלהי אתי תעשון "לא כ) כ, (שמות
אסור. וזהב כסף של עבודהֿזרה שרק וסבר

.·˙aLa e¯Ó‡ ÏB„b ÏÏk16˙aL ¯wÚ ÁÎBM‰ Ïk : ¿»»»¿¿«»»«≈«ƒ««»
Ï‡¯OÈ eeËˆpL ÁÎLÂ17‰aLpL B‡ ,˙aM‰ ÏÚ ¿»«∆ƒ¿«ƒ¿»≈«««»∆ƒ¿»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï ÔË˜ ‡e‰Â18ÔË˜ ¯ib˙ B‡ , ¿»»¿≈»¿≈»ƒƒ¿«≈»»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈa ‡e‰Â19‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿≈»ƒ««ƒ∆»»

‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰a¯‰ ˙B˙aLa ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ¿»«¿≈¿«»«¿≈≈«»∆»
˙Á‡ ˙‡hÁ20‡È‰ ˙Á‡ ‰‚‚L Ïk‰L ,21·iÁ ÔÎÂ . «»««∆«…¿»»««ƒ¿≈«»

ÏÎ‡L ·ÏÁ Ïk ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁ22ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁÂ , «»«««»≈∆∆»«¿«»«««
Ìc23˙B„B·Úa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÏÎ‡L24el‡25. »∆»«¿≈…«≈»∆«¬≈

‰n„Â ˙aL ÌBi‰L ÁÎL Ï·‡ ˙aL ¯wÚ Ú„Bi‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ««»¬»»«∆««»¿ƒ»
- ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ Ba ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁ ‡e‰L∆…««ƒ∆»»¿»«¿≈
Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ÔÎÂ ,Blk ÌBi‰ ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁ ·iÁ«»«»««««À¿≈«»«»

Ba ‚‚ML ˙aLÂ ˙aL26. «»¿«»∆»«

למה 16) ביארו סח. שם ובגמרא סז: שבת המשנה לשון כן
לרבינו  המשניות בפירוש וראה "גדול". לשון התנא נקט
לתלמוד  בפירושו שכתב למה מתאימים ודבריו שם,
עמוד  תרצ"ג ירושלים אסף, להר"ש הגאונים" ב"מספרות
עמוד  כו כרך ב"סיני" שליט"א אאמו"ר מש"כ וראה .192

ועשה 17)סו. שבת עיקר השוכח "כל סז:): (שם במשנה
חטאת  אלא חייב אינו הרבה, בשבתות הרבה מלאכות
הוא  השבת" עיקר "ששוכח סח:) (שם בגמרא ואמרו אחת".
כגון  מעולם, ידע לא אם ובין שכח, ולבסוף הכיר אם בין
(וראה  הגוים בין שנתגייר גר או הגוים בין שנשבה תינוק
כל  "ואמרם שם: המשניות בפירוש רבינו וכתב להלן).
ידיעה  לו היתה ואפילו רצונוֿלומר שבת, עיקר השוכח
השם  כי שישכח והוא זה, על תורה שוכח ומלת לכן, קודם
ונראה  בשבת". מלאכה באיסור ישראל לבני צוה יתעלה
ישראל", שנצטוו "ושכח שכתב במה כאן רבינו כוונת שכן
שבת". עיקר "השוכח קודם שכתב למה פירוש שזהו

(שם 18) ושמואל כרב בישראל. שבת יש כי מעולם ידע ולא
ו. הלכה פ"ב למעלה וראה מעולם 19)סח:) ידע שלא

רבינו  והזכיר שם). למעלה (ועיין השבת על צוה ה' כי
הודיעוהו  ודאי הרי גדול, גר היה שאם קטן", "נתגייר
עיקר  "השוכח למעלה שכתב בכלל (והוא שבת ממצות
אין  ביתֿדין דעת על אותו שמטבילין קטן אבל שבת"),

(כסףֿמשנה). להודיעו שעשה 20)צורך המלאכות כל על
שם. משנה - השבתות ובגמרא 21)בכל השבת. בעיקר

"את  ל) יט, (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו סט:) (שם
כלומר, הרבה". לשבתות אחת "שמירה - תשמורו" שבתותי
שכח  אם שבתות, הרבה לשגגות אחת חטאת אלא חייב אינו

השבת. הפוטרו 22)עיקר כמונבז ולא סח:) (שם כרבנן
שדבר  ידע אם והואֿהדין שם. למעלה וראה מקרבן, לגמרי
אכילות  על אחת חטאת אלא חייב שאינו ושכח, אסור זה

א. הלכה פ"ו למעלה רבינו וכתבה בכ"י 23)הרבה,
רוקח. מעשה הגיה וכן דם". כל "על צ"ל 24)תימן:

תימן. בכ"י וכן עבירות 25)"בעבירות", בכל כלומר,
ולא  ד), הלכה פ"א למעלה (ראה חטאת עליהן שחייבים
ולא  חטאת, חייב הוא ואעפ"כ אסור, זה שדבר מעולם ידע
לגמרי. פטור שהוא וסובר רבנן על החולק כמונבז
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(רבינו  כלום ולא לבעילה בעילה בין שאין אחד, מעשה
שם). בפיה"מ

.Ë‰ÚÈ¯f‰L Ú„BÈ ‡e‰Â Ba Ú¯ÊÂ ˙aL ÌBi‰L ‚‚L»«∆««»¿»«¿≈«∆«¿ƒ»
Ba ÚËÂ ˙aL ‡e‰L ÁÎL ‰iL ˙aLa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ¿»»¿≈¿«»¿ƒ»»«∆«»¿»«
ÁÎL ˙ÈLÈÏMa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ ‰ÚÈËp‰L Ú„BÈ ‡e‰Â¿≈«∆«¿ƒ»¿»»¿≈«¿ƒƒ»«
‰Î¯·‰‰L Ú„BiL Èt ÏÚ Û‡ CÈ¯·‰Â ˙aL ‡e‰L∆«»¿ƒ¿ƒ««ƒ∆≈«∆««¿»»
ÌÈÓi‰L ;˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ¿»»¬≈∆«»«»««¿««∆«»ƒ

˙Á‡ ‰ÚÈ„Èk Ô‰ È¯‰ ˙aLÏ ˙aL ÔÈaL49˜lÁÏ50. ∆≈«»¿«»¬≈≈ƒƒ»««¿«≈

כידיעה 49) הם הרי לשבת, שבת שבין הימים ששת כלומר,
מובנת. אינה "אחת" ולשון למעלה 50)המחלקת. וראה

לשבת  שבת שבין שהימים זה, דין כי בדברינו, ב הלכה
ממה  סט: בשבת נלמד ושבת, שבת כל על לחייבו מחלקים
- השבת" את ישראל בני "ושמרו טז) לא, (שמות שנאמר

ושבת. שבת לכל אחת שמירה

.ÈÈÓ51˙¯‚B¯‚k ÔÁËÂ ¯ˆwL52ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚La ƒ∆»«¿»«ƒ¿∆∆¿ƒ¿««»¿
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ53¯ˆ˜Â ¯ÊÁÂ , ¿»∆≈«»∆»«»««¿»«¿»«

˙¯‚B¯‚k ÔÁËÂ54˙aL ÔB„Êa55,˙BÎ‡ÏÓ ˙‚‚LÂ ¿»«ƒ¿∆∆ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»
‰Î‡ÏÓe ‰Î‡ÏÓ Ïk ÏÚ ·iÁ ‡e‰L56ÏÚ BÏ Ú„BÂ , ∆«»«»¿»»¿»»¿««

˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚L ÏL ‰¯Èˆ˜57‰¯Èˆ˜ -58 ¿ƒ»∆ƒ¿««»¿¿»¿ƒ»
‰¯Èˆ˜ ˙¯¯Bb59‰ÈÁËe60‰ÈÁË ˙¯¯Bb61el‡Îe , ∆∆¿ƒ»¿ƒ»∆∆¿ƒ»¿ƒ

BÈ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚La ÔzÚa¯‡ ‰OÚ»»«¿«¿»¿ƒ¿««»¿¿»∆≈
BÊ ˙‡hÁ ·È¯˜‰L ÔÂÈÎÂ ;˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ«»∆»«»««¿≈»∆ƒ¿ƒ«»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ôk ¯Á‡ ÌÚ„iLÎe ,Ïk‰ ÏÚ BÏ ¯tk˙ƒ¿«≈««…¿∆≈»≈««≈≈»ƒ

˙¯Á‡ ˙‡hÁ ‡È·‰Ï62ÏÚ ‰lÁz BÏ Ú„B Ì‡ Ï·‡ . ¿»ƒ«»«∆∆¬»ƒ«¿ƒ»«
·È¯˜‰Â ˙BÎ‡ÏÓ ˙‚‚LÂ ˙aL ÔB„Ê ÏL ‰¯Èˆ¿̃ƒ»∆¿«»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ
‰ÈÏÚ BÏ Ú„BpL ‰¯Èˆw‰ BÊ ÏÚ BÏ ¯tk˙ - ˙‡hÁ«»ƒ¿«≈««¿ƒ»∆«»∆»
ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚L ÏL ‰ÈÁh‰Â ‰¯Èˆw‰ ÏÚÂ¿««¿ƒ»¿«¿ƒ»∆ƒ¿««»¿

˙Á‡ ‰Î‡ÏÓk Ô‰ÈML ÈtÓ ;˙BÎ‡ÏÓ63‰¯¯‚Â , ¿»ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ¿»»««¿ƒ¿¿»
ÏL ‰ÈÁh‰ ¯‡M˙Â ,‰¯Èˆw‰ ÌÚ ‰ÈÁËe ‰¯Èˆ¿̃ƒ»¿ƒ»ƒ«¿ƒ»¿ƒ»≈«¿ƒ»∆
‰iL ˙‡hÁ ‡È·ÈÂ ‰ÈÏÚ BÏ Ú„eiL „Ú ˙aL ÔB„Ê64. ¿«»«∆ƒ»«»∆»¿»ƒ«»¿ƒ»

,˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚La ˙¯‚B¯‚ ÈˆÁk ¯ˆ»̃««¬ƒ¿∆∆¿ƒ¿««»¿¿»
˙¯‚B¯‚ ÈˆÁk ¯ˆ˜Â ¯ÊÁÂ65˙‚‚LÂ ˙aL ÔB„Êa ¿»«¿»««¬ƒ¿∆∆ƒ¿«»¿ƒ¿«

˙¯¯Bb ‰¯Èˆ˜ .ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ˙BÎ‡ÏÓ¿»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»∆∆
‰¯Èˆ˜66.˙BÎ‡ÏÓ ¯‡La ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈…«≈»∆ƒ¿»¿»

רבא.51) של מימרא ע: כגרוגרת 52)שבת קצר כלומר,
שם). (רש"י כגרוגרת ב.53)וטחן הלכה למעלה

כנ"ל.54) כגרוגרת וטחן כגרוגרת קצר כאן: אף
כן 55) שלפני נזכר לא אבל היום, ששבת לו נודע כלומר,

שבת. בשגגת וטחן ג.56)קצר הלכה ואילו 57)למעלה
לו. נודע לא מלאכות" ושגגת שבת "זדון של 58)על

מלאכות". וזדון שבת ושגגת 59)"שגגת שבת "זדון של
אחד. בהעלם אתה שאינה אעפ"י של 60)מלאכות"

מלאכות". וזדון שבת ושגגת 61)"שגגת שבת "זדון של
הן 62)מלאכות". אף החטא שלאחר שידיעות ואףֿעלֿפי

"זדון  על לו נודע שלא כיון ט) הלכה פ"ו (למעלה מחלקות
נתכפר  הקרבן, הקרבת לאחרי אלא מלאכות" ושגגת שבת
שבת  מסכת לתלמוד בפירושו רבינו כתב וכן זה. על לו

,195 עמוד תרצ"ג ירושלים אסף לר"ש הגאונים" ("מספרות
אאמו"ר  של מאמר סו עמוד כו כרך ב"סיני" עליו ועיין
נודע  וכו' כגרוגרת וטחן "קצר שליט"א): זק"ש הגרמי"ל
והקריב  וכו' מלאכות וזדון שבת שגגת של הקצירה על לו
שחיוב  (=וגומר) וגו' שבת שגגת של קצירה הקצירה, קרבן
מלאכות  ושגגת שבת זדון של קצירה גוררת אחת שתיהן

וזדון 63)וכו'. שבת "שגגת של והטחינה הקצירה כלומר,
"שגגת 64)מלאכות". של טחינה תגרור אומרים ואין

ושגגת  שבת "זדון של לטחינה מלאכות" וזדון שבת
עא.). (שם גרירה אחר גרירה שאין - שם.65)מלאכות"

קצירה 66) גוררת וכו' שבת שגגת של שקצירה כשם כלומר,
לכשיעור. מצטרפות הן כן כמו וכו', שבת זדון של

.‡ÈCzÁÏ Ôek˙n‰67LeÏz‰ ˙‡68˙‡ C˙ÁÂ «ƒ¿«≈«¿…∆«»¿»«∆
¯aÁÓ‰69‰ÎÈ˙ÁÏ Ôek˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,70‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «¿À»««ƒ∆ƒ¿«≈«¬ƒ»ƒ¿…

Bz·LÁÓ ‰OÚ71˙‡hÁ‰ ÔÓ ¯eËt -72‰fL ; »»«¬«¿»ƒ««»∆∆
˜qÚ˙Ók73˙Î‡ÏÓ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿«≈¿…»¿»»∆»¿∆∆

˙·LÁÓ74ÌÈÓÚt ‰nk e¯‡aL BÓk ,75. «¬∆∆¿∆≈«¿«»¿»ƒ

הקרקע.68)בשבת.67) מן לקרקע.69)תלוש מחובר
שבת  מהלכות (פ"ח קוצר משום חייב בשבת שהעוקרו

ג). החיתוך.70)הלכה חתך 71)למעשה לא כלומר,
במחשבה. המחובר עב:72)את שם כאביי, ולא כרבא,

דומה 73) ואינו שעשה. זה דבר לעשות כלל חשב שלא
שחשב  אלא שעשה דבר לעשות מתכוון שהשוגג לשוגג,

יט: בכריתות רש"י ראה לעשותו. כן 74)שמותר ולמדו
בשבת  מלאכה לאיסור סמוך המשכן במלאכת שנאמר ממה
שכשם  מחשבת", מלאכת בכל "לעשות לג) לה, (שמות
כמו  מתחילה, חישוב לפי מכוונות המלאכות היו שבמשכן

נחמן). רב דברי יט: (כריתות שבת במלאכות ראה 75)כן
חֿט. הלכות שבת מהלכות ובפ"א ז, הלכה פ"ב למעלה עוד

.·ÈÌÈÏÁ‚ ‰˙BÁ‰76˙‡ ‰aÎÓ ‡e‰L ,˙aLa «∆∆»ƒ¿«»∆¿«∆∆
˙BBzÁz‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe ˙BBÈÏÚ‰77˙BaÎÏ Ôek˙ Ì‡ , »∆¿«¿ƒ∆««¿ƒƒ¿«≈¿«

ÌÈzL ·iÁ - ¯ÈÚ·‰Ïe78Ì‰Ó ÌnÁ˙‰Ï ÌÈÏÁ‚ ‰˙Á . ¿«¿ƒ«»¿«ƒ»»∆»ƒ¿ƒ¿«≈≈∆
Ô‰ÈÏ‡Ó e¯Ú·‰Â79ÌÈzL ·iÁ -80‰Î‡ÏnL ÈtÓ ; ¿À¿¬≈¬≈∆«»¿«ƒƒ¿≈∆¿»»

‰ÈÏÚ ·iÁ - dÙe‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L81e¯‡aL BÓk , ∆≈»¿ƒ»¿»«»»∆»¿∆≈«¿
˙aL ˙BÎÏ‰a82Ck ,˙¯k dB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ÌLÎe , ¿ƒ¿«»¿≈∆«»ƒ«¿»»≈»

.˙‡hÁ Ôa¯˜ d˙‚‚L ÏÚ ·iÁ«»«ƒ¿»»»¿««»

ראה 76) כלי. לתוך ומכניסם ריכוזם ממקום גחלים לוקח
כ. כריתות הריכוז 77)רש"י במקום שהיו הגחלים כלומר,

עוממות  הכלי בתוך עכשיו הם (=בוערות), לוחשות למעלה
שעליהם, הגחלים של המשא כובד עלֿידי (=כבויות)
העליונות, מחמת עוממות למטה קודם שהיו והגחלים

לוחשות. הכלי בתוך למעלה עכשיו [אבל 78)נמצאות
מאליהן  והובערו להבעיר, ולא לכבות אלא נתכוון לא אם
שאיֿאפשר  ידוע שהדבר אף בלבד, אחת אלא חייב אינו
רישיה  כ"פסיק זהו והרי - שיובערו מבלי כיבוי לשם לחתות
רבינו  סובר - ו) הלכה שבת מהלכות בפ"א (ראה ימות" ולא
בידים  נעשית אינה ההבערה שפעולת שכיון הערוך כדעת
איסור  כאן אין שיבעור, לו ניחא לא והוא מאליה, אלא
קג. בשבת התוספות כדעת ולא כז) הערה שם (ראה
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שאינה  "מלאכה כמו הוא ליה" ניחא דלא רישיה ש"פסיק
שם  בכריתות שאמרו מה רבינו מפרש וכן לגופה". צריכה
אומר  רשב"א חטאת. חייב בשבת גחלים החותה רבנן, "תנו
את  מכבה שהוא מפני שתים, חייב צדוק ברבי ר"א משום
כגון  אמר, אשי רב התחתונות. את ומבעיר העליונות
כרבי  סבר תנאֿקמא מאליהן, והובערו לכבות שנתכוון
מחויב  אינו (ולפיכך מותר מתכוון שאינו דבר דאמר שמעון

ו  ההבערה). יהודה על כרבי סבר צדוק ברבי אליעזר רבי
בין  חדשה פלוגתא שזוהי - חייב" מתכוון שאינו דבר דאמר
מתכוון  שאינו דבר שמעון: שלר' יהודה, ר' לבין שמעון ר'
מתכוון  שאינו כדבר הוא הרי לו, ניחא דלא רישא ופסיק
לגופה  צריכה שאינה כמלאכה זו הרי יהודה ולר' ומותר.
שמעון, כר' בזה רבינו ופסק בתוספות) שם (ועיין וחייב
כרבי  פסק - לגופה צריכה שאינה מלאכה שלענין אףֿעלֿפי

פעולתו 79)יהודה]. היתה לא ששם הראשון, לדין בניגוד
שחתה  גחלים אותם הובערו כאן - בכיבוי אלא בהבערה

להבעירם. ולא לכבותם ברצון שם:80)אותם בכריתות
מאליהן, והובערו בהם להתחמם בשבת גחלים החותה ת"ר
הדתניא  פטור. אידך ותני ההבערה), (=על חייב חדא תני
והא  עליה. חייב לגופה צריכה שאינה מלאכה קסבר חייב,
רבינו  ופסק פטור", שאצל"ג מלאכה קסבר פטור, דתנא
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה כשיטתו המחייבת, כברייתא

ז). הלכה שבת מהלכות (פ"א יהודה 81)חייב רבי כדעת
שמעון. כרבי שם.82)ולא

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיביא 1) לאו אם זה בדבר שגג אם לו שנסתפק מי יבאר

תלוי. אשם

.‡B˙‚‚L ÏÚ ÔÈ·iÁL ‡ËÁ Ïk2˙‡hÁ3‰Úe·˜4- »≈¿∆«»ƒ«ƒ¿»«»¿»
ÈeÏz ÌL‡ BlL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÔÈ·iÁ5‡Ï e‰Óe . «»ƒ«…«∆»»»«…

‚‚L ‡Ï B‡ ‰Ê ¯·„a ‚‚L Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ ?Ú„B«ƒƒ¿«≈ƒ»«¿»»∆…»«
ÌL‡ ·È¯˜‰Ï ‰eˆÓ ‰Ê È¯‰ -Ú„È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL , ¬≈∆¿À∆¿«¿ƒ»»∆∆¡«¿…»«

Ô‡v‰ ÔÓ ÌÈÓz ÏÈ‡ ‡È·‰Â ,BBÚ ‡OÂ ÌL‡Â¿»≈¿»»¬¿≈ƒ«ƒ»ƒƒ«…
‡e‰L ÈtÓ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .ÌL‡Ï Ek¯Úa¿∆¿¿¿»»¿∆«ƒ¿»»»»ƒ¿≈∆

BÏ ‰ÏB˙Â ˜Ùq‰ ÏÚ ¯tÎÓ6È‡cÂa BÏ Ú„eiL „Ú ¿«≈««»≈¿∆«∆ƒ»«¿««
B˙‡hÁ ·È¯˜ÈÂ ‰‚‚La ‡ËÁL7. ∆»»ƒ¿»»¿«¿ƒ«»

חטאתו.2) לו שהוא 3)כשנודע ה"אֿב, פ"א למעלה ראה
אשם, שגגתו על חייבים ואם כרת. זדונו על שחייבין חטא
כב. (כריתות תלוי אשם שלו, הודע לא על חייבים אין
הי"א). פ"ט להלן וראה עקיבא. כרבי ולא כחכמים במשנה,

חייבים 4) אין ויורד, עולה שגגתו על שחייבים חטא אבל
שם  וברש"י במשנה. ב. (שם שלו הודע לא על תלוי אשם
הוא  וכן המוריה'). 'הר – כה. שם במשנה גרס שכן נראה
ה"ה. פי"א להלן רבינו כתב וכן במשנה. - ב ח, בהוריות

אלא 5) תלוי אשם מביא אין "וחכ"א א: כה, שם משנה,
חטאת". ושגגתו כרת שזדונו דבר הקרבן 6)על כלומר,
גמורה. שאינה כפרה עליו מכפר ב.7)הזה כו, כריתות

הודע  "או כח) ד, (ויקרא בחטאת שנאמר ממה שם ולמדו
כשנודע  חטאת חייב אופן בכל כלומר, מכלֿמקום", – אליו
כה, שם הוא וכן תלוי. אשם הקריב כבר ואפילו חטאו, לו

אין  תלוי אשם מכפרין, אשמות חמשה רבנן, "תנו ב:
כפרה  מכפרין אשמות חמשה ה"ק יוסף, רב "אמר מכפר",
רש"י  ופירש גמורה". כפרה מכפר אין תלוי ואשם גמורה,

חטאת". מביא לו מתיידע "דלכי שם

.·¯eq‡ ÌL ‰È‰iL „Ú ÈeÏz ÌL‡a ·iÁ BÈ‡≈«»¿»»»«∆ƒ¿∆»ƒ
Úe·˜8·ÏÁ ÏÎ‡ ?„ˆÈk .9‰È‰ Ì‡ ˜ÙÒÂ ,10B‡ ˙ÈÊk »«≈«»«≈∆¿»≈ƒ»»¿«ƒ

˙ÈÊkÓ ˙BÁt11·ÏÁ ˙ÎÈ˙Á ÂÈÙÏ ‰˙È‰L B‡ ; »ƒ¿«ƒ∆»¿»¿»»¬ƒ«≈∆
ÔnL ˙ÎÈ˙ÁÂ12‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡Â ,‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô ¿«ƒ«À»¿»«««≈∆¿≈»«≈∆

˙Èaa BnÚ B˙BÁ‡Â BzL‡ ;ÏÎ‡ Ô‰Ó13˙Á‡ ÏÚa , ≈∆»«ƒ¿«¬ƒ««ƒ»«««
ÏÁÂ ˙aL ;ÏÚa Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó14‰OÚÂ , ≈∆¿≈»«≈≈∆»««»»…¿»»

;‰OÚ ÌBÈ ‰Ê È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó „Á‡a ˙BÎ‡ÏÓ¿»¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆»»
‰Î‡ÏÓ ‰OÚL B‡15BÊ È‡ ÔÈÚÓ Ú„È ‡ÏÂ ˙aLa ∆»»¿»»¿«»¿…»«≈≈≈

‰Î‡ÏÓ16Ïk ÔÎÂ .ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ‰OÚ ¿»»»»¬≈∆≈ƒ»»»¿≈…
˜ÙÒ ,˙Á‡ ‰ÎÈ˙Á ÂÈÙÏ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¬»ƒ»¿»¿»»¬ƒ»««»≈
È¯‰L ,¯eËt - dÏÎ‡Â ,ÔnL ‡È‰L ˜ÙÒ ·ÏÁ ‡È‰L∆ƒ≈∆»≈∆ƒÀ»«¬»»»∆¬≈

Úe·˜ ¯eq‡ Ô‡k ÔÈ‡17ÈBk‰ ·ÏÁ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .18- ≈»ƒ»«¿≈»≈≈∆«
ÈeÏz ÌL‡Ó ¯eËt19ÔÎÂ .Úe·˜ ¯eq‡ Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L , »≈»»»∆¬≈≈»ƒ»«¿≈

‰c ˜ÙÒ ‡È‰L ‰M‡ ÏÚ ‡a‰20ÏL ‰Â¯Ú ˜ÙÒ B‡ «»«ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»¿≈∆¿»∆
¯Oa ·e¯˜21‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ .ÈeÏz ÌL‡Ó ¯eËt - ≈»»»≈»»»¿ƒ»»ƒ»

dlL „Ú ÏÚ Ì„ ‡ˆÓpL22ÔÓÊ ¯Á‡Ï23‡OBp‰Â , ∆ƒ¿»»«≈∆»¿««¿«¿«≈
ÌÈL„Á ‰LÏL CB˙a BzÓ·È24Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰„ÏÈÂ ¿ƒ¿¿¿»√»ƒ¿»¿»¿≈»«ƒ

ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa25ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡26È¯‰ - ∆ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»»«¬¬≈
Ôa¯w‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡27È¯‰L ,el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈¿ƒƒ«»¿»¿≈…«≈»≈∆¬≈

.Úe·˜ ¯eq‡ ÌL ÔÈ‡≈»ƒ»«

יח.).8) (שם נחמן בה 9)כרב שיש גדולה חתיכה היתה
וראה  שם, ישראל' ו'תפארת המוריה' ('הר כזיתים כמה

להלן.10)להלן). ראה יז,11)באכילתו, כריתות משנה,
ופירשו  בו", אין וספק כשיעור בו יש ספק "אכל, א:
חתיכות. בשתי מדובר כי מדסיפא) ד"ה יז: (שם ה'תוספות'
שכיון  סובר, למעלה) (ראה נחמן כרב שפסק רבינו אבל
קבוע". "איסור זה הרי כזיתים, כמה בחתיכה שיש

ב.12) יז, שם שאשתו 13)במשנה, וכגון שם, במשנה
תלוי, מאשם פטור נדה, אשתו היתה אם אבל טהורה, היתה

ה"ה. להלן ראה שחטא. בוודאי יודע במשנה,14)שהרי
מעשה".15)שם. "שעשה תימן: כלומר,16)בכת"י

האסורה  מלאכה היתה אם יודע ואינו מעשה שעשה יודע
אם  יודע ואינו שחתך כגון בשבת, המותר מעשה או בשבת
שעשה  לו ברור אם אבל התלוש, חתך או המחובר חתך
מלאכה  איזו לו נודע שלא אלא בשבת, האסורה מלאכה
שחטא, בוודאי יודע שהרי תלוי, אשם חייב אינו - עשה
ומה  משנה'. ו'לחם משנה' 'כסף וראה ה"ה. להלן ראה
איזו  מעין יודע ואינו "העושה יט.): (שם במשנה שאמרו
תלוי" מאשם אף וכו' פוטר יהושע ורבי וכו', עשה מלאכה
היא  איזו יודע שאינו אסורה מלאכה עשה שוודאי הכוונה –
ולא  הנ"ל הבבא השמיט רבינו כי לציין, (ויש (לחםֿמשנה).
עיון). וצריך ה"ה, ולהלן ה"ג, פ"ב למעלה כתבה

יז:).17) (כריתות רב אמר יהודא ורב רב, בר חייא כדעת
של  טעמו כתב ורבינו זה, בדבר שם נאמרו טעמים וכמה
חולק  בתרא, שהוא שרבא, ואףֿעלֿפי א. יח, שם נחמן רב
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(רבינו  כלום ולא לבעילה בעילה בין שאין אחד, מעשה
שם). בפיה"מ

.Ë‰ÚÈ¯f‰L Ú„BÈ ‡e‰Â Ba Ú¯ÊÂ ˙aL ÌBi‰L ‚‚L»«∆««»¿»«¿≈«∆«¿ƒ»
Ba ÚËÂ ˙aL ‡e‰L ÁÎL ‰iL ˙aLa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ¿»»¿≈¿«»¿ƒ»»«∆«»¿»«
ÁÎL ˙ÈLÈÏMa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ ‰ÚÈËp‰L Ú„BÈ ‡e‰Â¿≈«∆«¿ƒ»¿»»¿≈«¿ƒƒ»«
‰Î¯·‰‰L Ú„BiL Èt ÏÚ Û‡ CÈ¯·‰Â ˙aL ‡e‰L∆«»¿ƒ¿ƒ««ƒ∆≈«∆««¿»»
ÌÈÓi‰L ;˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ¿»»¬≈∆«»«»««¿««∆«»ƒ

˙Á‡ ‰ÚÈ„Èk Ô‰ È¯‰ ˙aLÏ ˙aL ÔÈaL49˜lÁÏ50. ∆≈«»¿«»¬≈≈ƒƒ»««¿«≈

כידיעה 49) הם הרי לשבת, שבת שבין הימים ששת כלומר,
מובנת. אינה "אחת" ולשון למעלה 50)המחלקת. וראה

לשבת  שבת שבין שהימים זה, דין כי בדברינו, ב הלכה
ממה  סט: בשבת נלמד ושבת, שבת כל על לחייבו מחלקים
- השבת" את ישראל בני "ושמרו טז) לא, (שמות שנאמר

ושבת. שבת לכל אחת שמירה

.ÈÈÓ51˙¯‚B¯‚k ÔÁËÂ ¯ˆwL52ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚La ƒ∆»«¿»«ƒ¿∆∆¿ƒ¿««»¿
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ53¯ˆ˜Â ¯ÊÁÂ , ¿»∆≈«»∆»«»««¿»«¿»«

˙¯‚B¯‚k ÔÁËÂ54˙aL ÔB„Êa55,˙BÎ‡ÏÓ ˙‚‚LÂ ¿»«ƒ¿∆∆ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»
‰Î‡ÏÓe ‰Î‡ÏÓ Ïk ÏÚ ·iÁ ‡e‰L56ÏÚ BÏ Ú„BÂ , ∆«»«»¿»»¿»»¿««

˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚L ÏL ‰¯Èˆ˜57‰¯Èˆ˜ -58 ¿ƒ»∆ƒ¿««»¿¿»¿ƒ»
‰¯Èˆ˜ ˙¯¯Bb59‰ÈÁËe60‰ÈÁË ˙¯¯Bb61el‡Îe , ∆∆¿ƒ»¿ƒ»∆∆¿ƒ»¿ƒ

BÈ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚La ÔzÚa¯‡ ‰OÚ»»«¿«¿»¿ƒ¿««»¿¿»∆≈
BÊ ˙‡hÁ ·È¯˜‰L ÔÂÈÎÂ ;˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ«»∆»«»««¿≈»∆ƒ¿ƒ«»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ôk ¯Á‡ ÌÚ„iLÎe ,Ïk‰ ÏÚ BÏ ¯tk˙ƒ¿«≈««…¿∆≈»≈««≈≈»ƒ

˙¯Á‡ ˙‡hÁ ‡È·‰Ï62ÏÚ ‰lÁz BÏ Ú„B Ì‡ Ï·‡ . ¿»ƒ«»«∆∆¬»ƒ«¿ƒ»«
·È¯˜‰Â ˙BÎ‡ÏÓ ˙‚‚LÂ ˙aL ÔB„Ê ÏL ‰¯Èˆ¿̃ƒ»∆¿«»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ
‰ÈÏÚ BÏ Ú„BpL ‰¯Èˆw‰ BÊ ÏÚ BÏ ¯tk˙ - ˙‡hÁ«»ƒ¿«≈««¿ƒ»∆«»∆»
ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚L ÏL ‰ÈÁh‰Â ‰¯Èˆw‰ ÏÚÂ¿««¿ƒ»¿«¿ƒ»∆ƒ¿««»¿

˙Á‡ ‰Î‡ÏÓk Ô‰ÈML ÈtÓ ;˙BÎ‡ÏÓ63‰¯¯‚Â , ¿»ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ¿»»««¿ƒ¿¿»
ÏL ‰ÈÁh‰ ¯‡M˙Â ,‰¯Èˆw‰ ÌÚ ‰ÈÁËe ‰¯Èˆ¿̃ƒ»¿ƒ»ƒ«¿ƒ»¿ƒ»≈«¿ƒ»∆
‰iL ˙‡hÁ ‡È·ÈÂ ‰ÈÏÚ BÏ Ú„eiL „Ú ˙aL ÔB„Ê64. ¿«»«∆ƒ»«»∆»¿»ƒ«»¿ƒ»

,˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚La ˙¯‚B¯‚ ÈˆÁk ¯ˆ»̃««¬ƒ¿∆∆¿ƒ¿««»¿¿»
˙¯‚B¯‚ ÈˆÁk ¯ˆ˜Â ¯ÊÁÂ65˙‚‚LÂ ˙aL ÔB„Êa ¿»«¿»««¬ƒ¿∆∆ƒ¿«»¿ƒ¿«

˙¯¯Bb ‰¯Èˆ˜ .ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ˙BÎ‡ÏÓ¿»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»∆∆
‰¯Èˆ˜66.˙BÎ‡ÏÓ ¯‡La ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈…«≈»∆ƒ¿»¿»

רבא.51) של מימרא ע: כגרוגרת 52)שבת קצר כלומר,
שם). (רש"י כגרוגרת ב.53)וטחן הלכה למעלה

כנ"ל.54) כגרוגרת וטחן כגרוגרת קצר כאן: אף
כן 55) שלפני נזכר לא אבל היום, ששבת לו נודע כלומר,

שבת. בשגגת וטחן ג.56)קצר הלכה ואילו 57)למעלה
לו. נודע לא מלאכות" ושגגת שבת "זדון של 58)על

מלאכות". וזדון שבת ושגגת 59)"שגגת שבת "זדון של
אחד. בהעלם אתה שאינה אעפ"י של 60)מלאכות"

מלאכות". וזדון שבת ושגגת 61)"שגגת שבת "זדון של
הן 62)מלאכות". אף החטא שלאחר שידיעות ואףֿעלֿפי

"זדון  על לו נודע שלא כיון ט) הלכה פ"ו (למעלה מחלקות
נתכפר  הקרבן, הקרבת לאחרי אלא מלאכות" ושגגת שבת
שבת  מסכת לתלמוד בפירושו רבינו כתב וכן זה. על לו

,195 עמוד תרצ"ג ירושלים אסף לר"ש הגאונים" ("מספרות
אאמו"ר  של מאמר סו עמוד כו כרך ב"סיני" עליו ועיין
נודע  וכו' כגרוגרת וטחן "קצר שליט"א): זק"ש הגרמי"ל
והקריב  וכו' מלאכות וזדון שבת שגגת של הקצירה על לו
שחיוב  (=וגומר) וגו' שבת שגגת של קצירה הקצירה, קרבן
מלאכות  ושגגת שבת זדון של קצירה גוררת אחת שתיהן

וזדון 63)וכו'. שבת "שגגת של והטחינה הקצירה כלומר,
"שגגת 64)מלאכות". של טחינה תגרור אומרים ואין

ושגגת  שבת "זדון של לטחינה מלאכות" וזדון שבת
עא.). (שם גרירה אחר גרירה שאין - שם.65)מלאכות"

קצירה 66) גוררת וכו' שבת שגגת של שקצירה כשם כלומר,
לכשיעור. מצטרפות הן כן כמו וכו', שבת זדון של

.‡ÈCzÁÏ Ôek˙n‰67LeÏz‰ ˙‡68˙‡ C˙ÁÂ «ƒ¿«≈«¿…∆«»¿»«∆
¯aÁÓ‰69‰ÎÈ˙ÁÏ Ôek˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,70‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «¿À»««ƒ∆ƒ¿«≈«¬ƒ»ƒ¿…

Bz·LÁÓ ‰OÚ71˙‡hÁ‰ ÔÓ ¯eËt -72‰fL ; »»«¬«¿»ƒ««»∆∆
˜qÚ˙Ók73˙Î‡ÏÓ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿«≈¿…»¿»»∆»¿∆∆

˙·LÁÓ74ÌÈÓÚt ‰nk e¯‡aL BÓk ,75. «¬∆∆¿∆≈«¿«»¿»ƒ

הקרקע.68)בשבת.67) מן לקרקע.69)תלוש מחובר
שבת  מהלכות (פ"ח קוצר משום חייב בשבת שהעוקרו

ג). החיתוך.70)הלכה חתך 71)למעשה לא כלומר,
במחשבה. המחובר עב:72)את שם כאביי, ולא כרבא,

דומה 73) ואינו שעשה. זה דבר לעשות כלל חשב שלא
שחשב  אלא שעשה דבר לעשות מתכוון שהשוגג לשוגג,

יט: בכריתות רש"י ראה לעשותו. כן 74)שמותר ולמדו
בשבת  מלאכה לאיסור סמוך המשכן במלאכת שנאמר ממה
שכשם  מחשבת", מלאכת בכל "לעשות לג) לה, (שמות
כמו  מתחילה, חישוב לפי מכוונות המלאכות היו שבמשכן

נחמן). רב דברי יט: (כריתות שבת במלאכות ראה 75)כן
חֿט. הלכות שבת מהלכות ובפ"א ז, הלכה פ"ב למעלה עוד

.·ÈÌÈÏÁ‚ ‰˙BÁ‰76˙‡ ‰aÎÓ ‡e‰L ,˙aLa «∆∆»ƒ¿«»∆¿«∆∆
˙BBzÁz‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe ˙BBÈÏÚ‰77˙BaÎÏ Ôek˙ Ì‡ , »∆¿«¿ƒ∆««¿ƒƒ¿«≈¿«

ÌÈzL ·iÁ - ¯ÈÚ·‰Ïe78Ì‰Ó ÌnÁ˙‰Ï ÌÈÏÁ‚ ‰˙Á . ¿«¿ƒ«»¿«ƒ»»∆»ƒ¿ƒ¿«≈≈∆
Ô‰ÈÏ‡Ó e¯Ú·‰Â79ÌÈzL ·iÁ -80‰Î‡ÏnL ÈtÓ ; ¿À¿¬≈¬≈∆«»¿«ƒƒ¿≈∆¿»»

‰ÈÏÚ ·iÁ - dÙe‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L81e¯‡aL BÓk , ∆≈»¿ƒ»¿»«»»∆»¿∆≈«¿
˙aL ˙BÎÏ‰a82Ck ,˙¯k dB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ÌLÎe , ¿ƒ¿«»¿≈∆«»ƒ«¿»»≈»

.˙‡hÁ Ôa¯˜ d˙‚‚L ÏÚ ·iÁ«»«ƒ¿»»»¿««»

ראה 76) כלי. לתוך ומכניסם ריכוזם ממקום גחלים לוקח
כ. כריתות הריכוז 77)רש"י במקום שהיו הגחלים כלומר,

עוממות  הכלי בתוך עכשיו הם (=בוערות), לוחשות למעלה
שעליהם, הגחלים של המשא כובד עלֿידי (=כבויות)
העליונות, מחמת עוממות למטה קודם שהיו והגחלים

לוחשות. הכלי בתוך למעלה עכשיו [אבל 78)נמצאות
מאליהן  והובערו להבעיר, ולא לכבות אלא נתכוון לא אם
שאיֿאפשר  ידוע שהדבר אף בלבד, אחת אלא חייב אינו
רישיה  כ"פסיק זהו והרי - שיובערו מבלי כיבוי לשם לחתות
רבינו  סובר - ו) הלכה שבת מהלכות בפ"א (ראה ימות" ולא
בידים  נעשית אינה ההבערה שפעולת שכיון הערוך כדעת
איסור  כאן אין שיבעור, לו ניחא לא והוא מאליה, אלא
קג. בשבת התוספות כדעת ולא כז) הערה שם (ראה
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אחר  לאחרונה, דבריו שהובאו נחמן כרב רבינו פסק – עליו
('תוספות  כמותו סוברת שהגמרא נראה ומזה רבא, דברי

מ"א). פ"ד כריתות וחלבו 18)יוםֿטוב' חיה ספק הוא כוי
וחלבו  בהמה ספק במשנה, - א קיז, בחולין כמפורש מותר,

ה"י. נזירות מהל' פ"ב וראה שם 19)אסור, ובכריתות
כי  תלוי", אשם עליו חייבין כוי אומר, אליעזר "רבי אמרו:
רבינו  אבל קבוע, איסור שיהיה צורך שאין סובר הוא

איסור שיהיה שצריך תלוי.שפוסק מאשם פוטרו – קבוע
להלן.20) רבינו בשר 21)ביארו שאר של ערוה כלומר,

להלן  שיבואר איש, אשת של לערוה בניגוד קרובות), =)
להלן  רבינו ביארו בשר, שאר של ערוה ספק ומהו ה"ג.

הדברים. תשמיש,22)בהמשך אחר בה שמקנחת מטלית
הי"ד. ביאה איסורי מהל' פ"ד אחר 23)ראה ששהתה

לתחת  או הכר לתחת ידה שתושיט "כדי הבעל שפירש
ששניהם  עצמה", קינחה ואחר בו, לבדוק עד ותטול הכסת,

ה"ו. פ"ה למעלה ראה בספק, –24)טמאים אחיו למות
שלא 25)בעלה. אח אשת משום עליו אסורה והיא

ה"ד. פ"א למעלה ראה בן, לו יש שהרי מצוה, במקום
לשני,26) מותרת ואשתו בנים, בלא מת שאחיו ונמצא

ליבמה. שאינו 27)ומצות אליעזר כרבי דלא שם, כריתות
למעלה. וראה תלוי, באשם קבוע איסור מצריך

.‚zÏÎ‡L ‰Ê :BÏ ¯ÓB‡ „Á‡ „ÚÂ ,‰ÎÈ˙Á ÏÎB‡‰»≈¬ƒ»¿≈∆»≈∆∆»«¿»
·ÏÁ zÏÎ‡ ‡Ï :¯ÓB‡ „Á‡ „ÚÂ ,‰È‰ ·ÏÁ28‰M‡ , ≈∆»»¿≈∆»≈…»«¿»≈∆ƒ»

˙¯ÓB‡29Úa˜Â ÏÈ‡B‰ ,ÏÎ‡ ‡Ï ˙¯ÓB‡ ‰M‡Â ,ÏÎ‡ ∆∆»«¿ƒ»∆∆…»«ƒ¿ƒ¿«
¯eq‡‰30Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â31- ‡ËÁ ‡Ï B‡ ‡ËÁ Ì‡ »ƒ¿≈≈«ƒ»»…»»

LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ Ïk ÔÎÂ .ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆≈ƒ»»»¿≈»«»«≈∆ƒ
˙Ó ‡Ï ¯ÓB‡ „Á‡ „ÚÂ dÏÚa ˙Ó ¯ÓB‡ „Á‡ „ÚL∆≈∆»≈≈«¿»¿≈∆»≈…≈

ÈeÏz ÌL‡a ·iÁ -32˙L¯‚Ó ˜ÙÒÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .33, «»¿»»»¿«ƒƒ¿≈¿…∆∆
¯eq‡‰ Úa˜ È¯‰L34Úa˜ ‡Ï - ˙Lc˜Ó ˜ÙÒ Ï·‡ . ∆¬≈ƒ¿«»ƒ¬»¿≈¿À∆∆…ƒ¿«

.¯eq‡‰»ƒ

אמרו 28) (ד"ה ה'תוספות' שם וכתבו ב. יא, כריתות משנה,
העידו  שאם אחת, בבת העדים שני כשהעידו מדובר כי לו)
לא  שוב הראשון עדות שנתקבל כיון – זה אחר בזה
אחד, עד תורה שהאמינה שכיון השני, בעדות מתחשבים

שנים. כאן פסולות 29)הרי נשים כי ואף שם. במשנה,
"או  כח) ד, (ויקרא שנאמר ממה כאן נתרבו – אחרת לעדות
ויקרא, ('סיפרא' אשה אמרה אפילו – חטאתו" אליו הודע

ה"א). פ"ז דחובה לא 30)דיבורא הראב"ד, דעת לפי
של  אחת חתיכות שתי היו אם אלא האיסור שנקבע יתכן
אומר  ואחד אכלת חלב אומר ואחד שומן, של ואחת חלב
האיסור. נקבע זה אין אחת, בחתיכה אבל אכלת, שומן

(כסףֿמשנה). רבינו כוונת גם כן כי ה'תוספות'31)ויתכן
"איני  אמר אם אבל שתק, אם אלא חייב אינו כי כתבו (שם)
אליו  הודע "או (שם) שנאמר מקרבן, הוא פטור יודע"
לענין  שם, (גמרא אחרים" שיודיעוהו "ולא – חטאתו"
אין  רבינו לדעת אבל תלוי). אשם לענין והואֿהדין חטאת,
תלוי, אשם לגבי ולא חטאת לגבי אלא זה מפסוק ללמוד

שם. כריתות לנר' ו'ערוך משנה' 'לחם ביבמות 32)ועי'
לא  וכו' מת לא אומר ועד מת אומר "עד אמרו: - ב קיז,
נשאת  שאם רבינו כתב הי"ט גירושין מהל' ובפי"ב תנשא",

שאמרו  כמו תלוי, אשם חייב עליה הבא שתצא, וכיון תצא,
חייב  עליה שהבא כב:), ובכתובות פח: (שם ותרי תרי גבי
('קרית  איש אשת שהיתה האיסור, שנקבע כיון תלוי, באשם

לא 33)ספר'). אומרים ושנים נתגרשה, אומרים שנים כגון
והל' שם, (כתובות תצא נשאת ואם תנשא שלא נתגרשה,
תלוי, אשם עליה חייב – שתצא וכיון ה "ו), שם גירושין
כנ"ל. איש אשת בחזקת שהיא האיסור נקבע שהרי

חייב 34) עליה הבא אין ולפיכך פנויה, בחזקת היא שהרי
תלוי. אשם

.„·ÏÁ ÏL ˙Á‡ ,˙BÎÈ˙Á ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈¬ƒ««∆≈∆
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡·e Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡Â ,ÔnL ÏL ˙Á‡Â¿««∆À»¿»«««≈∆»≈»ƒ

‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ·Ïk B‡35ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏÎ‡L B‡ , ∆∆¿»«∆«¿ƒ»∆»«≈»ƒ
‰iM‰ ÏÎ‡Â Ï‡¯OÈ ‡·e ‰BL‡¯‰ ˙‡ ·Ïk B‡36, ∆∆∆»ƒ»»ƒ¿»≈¿»««¿ƒ»

ÔB„Êa ‰BL‡¯ ÏÎ‡L B‡37‰‚‚La ‰iLe38B‡ , ∆»«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¿»»
ÔB„Êa ‰iLe ‰‚‚La ‰BL‡¯ ÏÎ‡L39·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆»«ƒ»ƒ¿»»¿ƒ»¿»¬≈∆«»

ÏÎ‡ .Úe·˜ ¯eq‡ ‰nL ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÈeÏz ÌL‡a¿»»»ƒ¿»»»»ƒ»«»«
Ôa¯wÓ ¯eËt - ÔB„Êa Ô‰ÈzL40ÏÎ‡ .‰‚‚La Ô‰ÈzL ¿≈∆¿»»ƒ»¿»»«¿≈∆ƒ¿»»

˙‡hÁ ‡È·Ó -41‡·e ‰‚‚La ‰BL‡¯‰ ˙‡ ÏÎ‡ . ≈ƒ«»»«∆»ƒ»ƒ¿»»»
ÌL‡a ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL - ‰‚‚La ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯Á‡«≈¿»«∆«¿ƒ»ƒ¿»»¿≈∆«»ƒ¿»»

ÈeÏz42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿≈…«≈»∆

א.35) יח, כריתות ורבנן.36)ברייתא, רבי מחלוקת שם,
שאכל  שבשעה ואף תלוי, אשם מחייב שהוא כרבי ופסק
היתר, ספק איסור ספק אחת, חתיכה אלא היתה לא הישראל
של  ודאי היתה מהן ואחת חתיכות שתי היו כן שלפני כיון
משום  רבנן, לגבי כרבי ופסק האיסור, כנקבע זה הרי איסור,
טז. הערה ה"ב למעלה וראה כמותו. סובר נחמן שרב

חלב,37) של אחת חתיכה כאן שיש יודע היה כלומר,
שם). (רש"י, אכל בברייתא,38)ואףֿעלֿפיֿכן שם

לא  בשוגג, השניה את שאכל בשעה עכשיו כי ואף וכרבי.
לחייבו  אין הראשונה אכילת ועל אחת חתיכה כיֿאם היתה
חתיכות, שתי היו כן שלפני כיון מ"מ במזיד, נאכלה שהרי
האיסור. כנקבע זה הרי איסור, של ודאי היתה מהן ואחת

ה"ז. פ"ג למעלה ראה בתשובה, שחזר חייב 39)וכגון
האיסור, את אכל בוודאי כי ואף בברייתא. שם תלוי. אשם
השניה  את שאכל כיון – הספק על אלא בא אינו תלוי ואשם
על  תלוי אשם חייב קרבן, חייב אינו ועליה בזדון,
להלן  וראה היתר. או איסור זה אם הוא ספק כי הראשונה,

בשגגה. שתיהן פטור 40)באכל כלומר, בברייתא. שם
בזדון, חלב אכל שוודאי ספק כאן אין כי תלוי, מאשם
ה"א, פ"א למעלה ראה בזדון, אכל שהרי מחטאת, ופטור
לאשם  והואֿהדין בשוגג. עבירה על אלא באה חטאת אין כי

ה"א). (למעלה שאכל 41)תלוי ברור שהרי בברייתא. שם
ופסק 42)חלב. א. כג, כריתות במשנה, תנאים מחלוקת

ספק  שהיא חתיכה אכל מהם ואחד אחד שכל ומשום כת"ק.
שומן. ספק חלב

.‰Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,ÂÈÙÏ ¯˙BÂ ·ÏÁ43Úe„È ÔÈ‡Â ≈∆¿»¿»»»«««≈∆¿≈»«
,˙Èaa BnÚ B˙BÁ‡Â ‰c BzL‡ ;ÏÎ‡ Ô‰Ó BÊ È‡≈≈∆»«ƒ¿ƒ»«¬ƒ««ƒ

Ô‰Ó ˙Á‡a ‚‚LÂ44˙aL ;ÏÚa Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¿»«¿««≈∆¿≈»«≈≈∆»««»
˙BLÓM‰ ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ¿»»¿»»≈«¿»
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Ô‰ÈÈaL45‡È·Ó BÈ‡Â .Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆≈≈∆¬≈∆»ƒ»¿»¿≈≈ƒ
˙‡hÁ46‡ËÁ ÏL BÓˆÚ Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,47BÓk , «»∆¬≈≈≈««¿∆≈¿¿
e¯‡aL48ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡Â ;49Ú„BÈ È¯‰L , ∆≈«¿¿≈≈ƒ»»»∆¬≈≈«

‡ËÁL È‡cÂa50. ¿««∆»»

היתר.43) של שומן הם כי שחשב כי 44)בשוגג, שחשב
טהורה. והיא אשתו לענין 45)היא ה"ג, פ"ב למעלה

לפניו, הכיפורים ויום "שבת רבינו כתב חטאת, מקרבן פטור
בין  שעשה מזכיר ואינו מהן" באחד מלאכה ועשה
שבבין  שאמרו - א יט, כריתות משנה וראה השמשות,
שאפשר  לפי מחלוקת, כאן ואין פטור הכל לדברי השמשות
ביום  נעשתה ומקצתה בשבת נעשתה מלאכה שמקצת

שם. לנר' ב'ערוך ועי' יהושע 46)הכיפורים. כרבי
שם. כריתות "אשר 47)במשנה, כג) ד, (ויקרא ונאמר

רבי  לדברי (שם חטא" במה לו שיוודע "עד – בה" חטא
שם.48)יהושע). פ"ב "א"ר 49)למעלה שם: במשנה,

תלוי". מאשם אף יהושע רבי היה פוטרו כן 50)יהודא,
(שם  שנאמר יהושע, רבי של בטעמו (שם:) בברייתא הוא
שחטא". שידע לזה "פרט – ידע" ולא – תחטא "כי יז) ה,

.Â‰Úe·˜ ˙‡hÁ B‡cÂ ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c Ïk51˙Á‡ »»»∆«»ƒ««»«»¿»««
ÏÎÂ ,„Á‡ ÈeÏz ÌL‡ BlL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÔÈ·iÁ -«»ƒ«…«∆»»»∆»¿»
‡Ï ÏÚ ÔÈ·iÁ - ‰a¯‰ ˙B‡hÁ B‡cÂ ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c»»∆«»ƒ««»«»«¿≈«»ƒ«…
˙B‡hÁ‰ ÔÈÓk ‰a¯‰ ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ BlL Ú„B‰52. «∆¬»¿ƒ«¿≈¿ƒ¿«««»

ÏebÙe ¯˙BÂ Ì„Â ·ÏÁ ÏÎ‡ Ì‡L ÌLk ?„ˆÈk≈«¿≈∆ƒ»«≈∆¿»¿»ƒ
˜tzÒ Ì‡ Ck ,˙B‡hÁ Úa¯‡ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«««»«¿««»»ƒƒ¿«≈
¯z‰ ÏL ˙BÎÈ˙Á ‡l‡ ÏÎ‡ ‡Ï B‡ ÔÏÎ‡ Ì‡ BÏƒ¬»»…»«∆»¬ƒ∆∆≈
Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ ‰Úa¯‡ ‡È·Ó - Ì‰nÚ eÈ‰L∆»ƒ»∆≈ƒ«¿»»¬»¿ƒ¿≈ƒ
˙ÈBÏt B‡ BzL‡ ‰ÈÏÚ ‡aL ‰M‡‰ Ì‡ BÏ ˜tzÒƒ¿«≈ƒ»ƒ»∆»»∆»ƒ¿¿ƒ
˙B‡hÁ ‰BÓL ‰ÈÏÚ ·iÁL dnÚ ‰˙È‰L ‰Â¯Ú‰53 »∆¿»∆»¿»ƒ»∆«»»∆»¿∆«»

.ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ ‰BÓL ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ¿»¬»¿ƒ

ה"ה.51) פי"א ולהלן ה"א, למעלה שם 52)ראה משנה,
ב. חייב 53)יז, שהוא זה, ודבר ה"ב. פ"ד למעלה ראה

זאת  שלמד "נראה תלויין, אשמות כמה אחד מעשה על
וחתיכה  פיגול חלב של חתיכה דכריתות: פ"ה מתוספתא
מביא  - מהן איזו ידוע ואין מהן אחת אכל לפניו, חולין של

הרמב"ם). על הרש"ש (הגהות תלויין" אשמות שני

.ÊÏL Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ˙BÎÈ˙Á È˙MÓ ‰ÎÈ˙Á ÏÎB‡‰»≈¬ƒ»ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆
˜Ùq‰ BÏ „ÏBpL ¯Á‡Â ,ÏÎ‡ ÔnL ÏL B‡ ÏÎ‡ ·ÏÁ≈∆»«∆À»»«¿««∆««»≈
Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ˙B¯Á‡ ˙BÎÈ˙Á È˙MÓ ‰ÎÈ˙Á ÏÎ‡»«¬ƒ»ƒ¿≈¬ƒ¬≈¿ƒ¿«≈ƒ
ÈL ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÔnL ÏL B‡ ÏÎ‡ ·ÏÁ ÏL∆≈∆»«∆À»¬≈∆≈ƒ¿≈

ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡54. ¬»¿ƒ

שרבים 54) ואףֿעלֿפי ב. יח, שם בברייתא כרבי, פסק
מפרשים  שהאמוראים משום כמותו, פסק עליו, חולקים
כמותו, - ב יז, שם משנה שסתם ועוד (כסףֿמשנה), דבריו
– ספק (ידיעת בינתיים ידיעה היתה "אם שם: שאמרו
כך  ואחת, אחת כל על חטאת מביא שהוא כשם רש"י),
על  הרש"ש (הגהות ואחת" אחת כל על תלוי אשם מביא

הרמב"ם).

.ÁÌÈ˙Èa È‡cÂ ˙ÚÈ„iL ÌLk55˙B‡hÁÏ ˙˜lÁÓ56, ¿≈∆¿ƒ«««≈¿«ƒ¿«∆∆¿«»
˙BÓL‡Ï ˙˜lÁÓ ÌÈ˙Èa ˜ÙÒ ˙ÚÈ„È Ck57,CÎÈÙÏ . »¿ƒ«»≈≈¿«ƒ¿«∆∆«¬»¿ƒ»

BÏ Ú„BÂ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ È˙ÈÊ ‰MÓÁ ÏÎ‡ Ì‡ƒ»«¬ƒ»≈≈≈∆¿∆¿≈««¿«
˙ÚÈ„È BÏ Ú„BÂ ¯ÊÁÂ ,Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ˜ÙÒ ˙ÚÈ„È¿ƒ«»≈«««≈∆¿»«¿«¿ƒ«
·iÁ - ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÎÂ ,ÈM‰ ÏÚ ˙¯Á‡ ˜ÙÒ»≈«∆∆««≈ƒ¿≈«»««¿«««»

.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ÈeÏz ÌL‡»»»«»««¿««

ואחר 55) אחד, בהעלם חלב וכזית חלב כזית שאכל כלומר,
השני. על לו ונודע וחזר הראשון על לו נודע שאכלם

ה"ט.56) פ"ו למעלה ראה חטאות, שתי שמביא
חילקו 57) לא למעלה לאכילה אכילה שבין שבידיעה שכשם

שלאחר  בידיעה כן כמו ה"ז), למעלה (ראה לוודאי ספק בין
ודאי. לידיעת ספק ידיעת בין להבדיל אין - האכילות

.ËÔ‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ÔnL ÏL ‰ÎÈ˙Á¬ƒ»∆À»«¬ƒ»∆≈∆»«««≈∆
ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡È·‰Â ,‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«≈ƒ¿≈ƒ»»»¿»«¿»«

˙‡hÁ ‡È·Ó - ‰iM‰ ˙‡58˙‡ ¯Á‡ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆«¿ƒ»≈ƒ«»¿≈ƒ»««≈∆
ÈeÏz ÌL‡ ¯Á‡‰ ‡È·Ó - ‰iM‰59e¯‡aL BÓk ,60. «¿ƒ»≈ƒ»«≈»»»¿∆≈«¿

(58=) חולין וחתיכת חלב "חתיכת א: כג, שם משנה,
אכל, מהן איזו יודע ואינו מהן אחת אכל היתר) של שומן
חטאת". מביא השניה, את אכל תלוי. אשם מביא

הראשונה,59) את אחד "אכל במשנה: שם עקיבא, כרבי
מביא  וזה תלוי אשם מביא זה השניה, את ואכל אחר ובא
את  אכל אם אף כי רבינו, וסובר ר"ע. דברי תלוי, אשם
אשם  הוא מביא תלוי, אשם הביא שהראשון אחר השני

האיסור".60)תלוי. "נקבע בכלל זהו כי ה"ד, למעלה

.È¯˙B ·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á61ÏÎ‡ , ¬ƒ»∆≈∆«¬ƒ»∆≈∆»»«
˙‡hÁ ‡È·Ó - ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡∆««≈∆¿≈»«≈ƒ≈ƒ«»

·ÏÁ‰ ÏÚ62¯˙B ÌeMÓ ÈeÏz ÌL‡Â63˙‡ ÏÎ‡ . ««≈∆¿»»»ƒ»»«∆
ÈL ÌÏÚ‰a ‰iM‰64˙B‡hÁ LÏL ‡È·Ó -65Ì‡Â . «¿ƒ»¿∆¿≈≈ƒ≈ƒ»«»¿ƒ

‰Ëe¯t ‰ÂL da ‰È‰66ÌeMÓ È‡cÂ ÌL‡ ‡È·Ó - »»»»∆¿»≈ƒ»»««ƒ
‰ÏÈÚÓ67¯Á‡ ‡·e ,Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡ „Á‡ ÏÎ‡ . ¿ƒ»»«∆»∆««ƒ¿≈∆»«≈

‰ÊÂ ,ÈeÏz ÌL‡Â ˙‡hÁ ‡È·Ó ‰Ê - ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â¿»«∆«¿ƒ»∆≈ƒ«»¿»»»¿∆
ÈeÏz ÌL‡Â ˙‡hÁ ‡È·Ó68.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈ƒ«»¿»»»¿≈…«≈»∆

נותר,61) גם שהוא חלב האוכל כי ה"ד פ"ו למעלה ראה
אכילת  על ואחת חלב אכילת על אחת חטאות, שתי חייב
איסור  על חל שאיסור בהקדש, מעילה על ודאי ואשם נותר,
אחת. בבת הבאים ובאיסורים כולל באיסור מוסיף, באיסור

חלב.62) אכל ודאי הרי החתיכה 63)כי אם הוא ספק כי
מעילה  ספק על אבל במשנה). (שם, נותר היתה שאכל
הי"א. פ"ט להלן ראה קרבן, מביא אינו בהקדש,

לו 64) נודע השני' החתיכה את שאכל שלפני כלומר,
נודע  אפילו או חלב, של היא שאכל הראשונה שהחתיכה

אח  החתיכות לו שתי על הידיעות אבל השניה, את שאכל ר
נודע  לא אם אבל ידיעה, אחר ידיעה כיֿאם ביחד היו לא
השניה, את שאכל לאחר אלא חלב היא שהראשונה לו
על  חייב אינו – כאחת החתיכות לשתי היתה והידיעה
ה"א  פ"ו למעלה ראה אחד, קרבן כיֿאם החלב אכילת

האחת,65)וה"ט. החתיכה של החלב אכילת על אחת
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אחר  לאחרונה, דבריו שהובאו נחמן כרב רבינו פסק – עליו
('תוספות  כמותו סוברת שהגמרא נראה ומזה רבא, דברי

מ"א). פ"ד כריתות וחלבו 18)יוםֿטוב' חיה ספק הוא כוי
וחלבו  בהמה ספק במשנה, - א קיז, בחולין כמפורש מותר,

ה"י. נזירות מהל' פ"ב וראה שם 19)אסור, ובכריתות
כי  תלוי", אשם עליו חייבין כוי אומר, אליעזר "רבי אמרו:
רבינו  אבל קבוע, איסור שיהיה צורך שאין סובר הוא

איסור שיהיה שצריך תלוי.שפוסק מאשם פוטרו – קבוע
להלן.20) רבינו בשר 21)ביארו שאר של ערוה כלומר,

להלן  שיבואר איש, אשת של לערוה בניגוד קרובות), =)
להלן  רבינו ביארו בשר, שאר של ערוה ספק ומהו ה"ג.

הדברים. תשמיש,22)בהמשך אחר בה שמקנחת מטלית
הי"ד. ביאה איסורי מהל' פ"ד אחר 23)ראה ששהתה

לתחת  או הכר לתחת ידה שתושיט "כדי הבעל שפירש
ששניהם  עצמה", קינחה ואחר בו, לבדוק עד ותטול הכסת,

ה"ו. פ"ה למעלה ראה בספק, –24)טמאים אחיו למות
שלא 25)בעלה. אח אשת משום עליו אסורה והיא

ה"ד. פ"א למעלה ראה בן, לו יש שהרי מצוה, במקום
לשני,26) מותרת ואשתו בנים, בלא מת שאחיו ונמצא

ליבמה. שאינו 27)ומצות אליעזר כרבי דלא שם, כריתות
למעלה. וראה תלוי, באשם קבוע איסור מצריך

.‚zÏÎ‡L ‰Ê :BÏ ¯ÓB‡ „Á‡ „ÚÂ ,‰ÎÈ˙Á ÏÎB‡‰»≈¬ƒ»¿≈∆»≈∆∆»«¿»
·ÏÁ zÏÎ‡ ‡Ï :¯ÓB‡ „Á‡ „ÚÂ ,‰È‰ ·ÏÁ28‰M‡ , ≈∆»»¿≈∆»≈…»«¿»≈∆ƒ»
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אמרו 28) (ד"ה ה'תוספות' שם וכתבו ב. יא, כריתות משנה,
העידו  שאם אחת, בבת העדים שני כשהעידו מדובר כי לו)
לא  שוב הראשון עדות שנתקבל כיון – זה אחר בזה
אחד, עד תורה שהאמינה שכיון השני, בעדות מתחשבים

שנים. כאן פסולות 29)הרי נשים כי ואף שם. במשנה,
"או  כח) ד, (ויקרא שנאמר ממה כאן נתרבו – אחרת לעדות
ויקרא, ('סיפרא' אשה אמרה אפילו – חטאתו" אליו הודע

ה"א). פ"ז דחובה לא 30)דיבורא הראב"ד, דעת לפי
של  אחת חתיכות שתי היו אם אלא האיסור שנקבע יתכן
אומר  ואחד אכלת חלב אומר ואחד שומן, של ואחת חלב
האיסור. נקבע זה אין אחת, בחתיכה אבל אכלת, שומן

(כסףֿמשנה). רבינו כוונת גם כן כי ה'תוספות'31)ויתכן
"איני  אמר אם אבל שתק, אם אלא חייב אינו כי כתבו (שם)
אליו  הודע "או (שם) שנאמר מקרבן, הוא פטור יודע"
לענין  שם, (גמרא אחרים" שיודיעוהו "ולא – חטאתו"
אין  רבינו לדעת אבל תלוי). אשם לענין והואֿהדין חטאת,
תלוי, אשם לגבי ולא חטאת לגבי אלא זה מפסוק ללמוד

שם. כריתות לנר' ו'ערוך משנה' 'לחם ביבמות 32)ועי'
לא  וכו' מת לא אומר ועד מת אומר "עד אמרו: - ב קיז,
נשאת  שאם רבינו כתב הי"ט גירושין מהל' ובפי"ב תנשא",

שאמרו  כמו תלוי, אשם חייב עליה הבא שתצא, וכיון תצא,
חייב  עליה שהבא כב:), ובכתובות פח: (שם ותרי תרי גבי
('קרית  איש אשת שהיתה האיסור, שנקבע כיון תלוי, באשם

לא 33)ספר'). אומרים ושנים נתגרשה, אומרים שנים כגון
והל' שם, (כתובות תצא נשאת ואם תנשא שלא נתגרשה,
תלוי, אשם עליה חייב – שתצא וכיון ה "ו), שם גירושין
כנ"ל. איש אשת בחזקת שהיא האיסור נקבע שהרי

חייב 34) עליה הבא אין ולפיכך פנויה, בחזקת היא שהרי
תלוי. אשם
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א.35) יח, כריתות ורבנן.36)ברייתא, רבי מחלוקת שם,
שאכל  שבשעה ואף תלוי, אשם מחייב שהוא כרבי ופסק
היתר, ספק איסור ספק אחת, חתיכה אלא היתה לא הישראל
של  ודאי היתה מהן ואחת חתיכות שתי היו כן שלפני כיון
משום  רבנן, לגבי כרבי ופסק האיסור, כנקבע זה הרי איסור,
טז. הערה ה"ב למעלה וראה כמותו. סובר נחמן שרב

חלב,37) של אחת חתיכה כאן שיש יודע היה כלומר,
שם). (רש"י, אכל בברייתא,38)ואףֿעלֿפיֿכן שם

לא  בשוגג, השניה את שאכל בשעה עכשיו כי ואף וכרבי.
לחייבו  אין הראשונה אכילת ועל אחת חתיכה כיֿאם היתה
חתיכות, שתי היו כן שלפני כיון מ"מ במזיד, נאכלה שהרי
האיסור. כנקבע זה הרי איסור, של ודאי היתה מהן ואחת

ה"ז. פ"ג למעלה ראה בתשובה, שחזר חייב 39)וכגון
האיסור, את אכל בוודאי כי ואף בברייתא. שם תלוי. אשם
השניה  את שאכל כיון – הספק על אלא בא אינו תלוי ואשם
על  תלוי אשם חייב קרבן, חייב אינו ועליה בזדון,
להלן  וראה היתר. או איסור זה אם הוא ספק כי הראשונה,

בשגגה. שתיהן פטור 40)באכל כלומר, בברייתא. שם
בזדון, חלב אכל שוודאי ספק כאן אין כי תלוי, מאשם
ה"א, פ"א למעלה ראה בזדון, אכל שהרי מחטאת, ופטור
לאשם  והואֿהדין בשוגג. עבירה על אלא באה חטאת אין כי

ה"א). (למעלה שאכל 41)תלוי ברור שהרי בברייתא. שם
ופסק 42)חלב. א. כג, כריתות במשנה, תנאים מחלוקת

ספק  שהיא חתיכה אכל מהם ואחד אחד שכל ומשום כת"ק.
שומן. ספק חלב
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אכילת  על ואחת האחרת, החתיכה של החלב על ואחת
במשנה). (שם, מהחתיכות אחת של כל 66)הנותר כלומר,

על  שעבר ממה חוץ הרי פרוטה, שוה היתה וחתיכה חתיכה
מן  פרוטה שוה גם נהנה – נותר ואכילת חלב אכילת איסור

במשנה 67)ההקדש. שאמרו מה כי שם, בגמרא אמרו כן
שוה  חתיכה בכל היה שלא מדובר חטאות, שלש שחייב שם
אשם  גם חייב אחת, כל פרוטה שוות היו אם אבל פרוטה,

מהם 68)ודאי. אחד כל שהרי שם. במשנה, כתנאֿקמא
אכל  אם וספק חטאת, קרבן עליו שחייב חלב אכל בוודאי
חייב  אינו מעילה ספק ועל תלוי. אשם עליו שחייב נותר,

הי"א. פ"ט ולהלן למעלה, כמבואר כלום,

ה'תש"פ  שבט ט"ו שני יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) ודאי, אשם קרבן מביאין עבירות חמש שעל יבאר

בעלתי. לא אומר והוא חרופה שפחה בעלת שניים: לו אמרו
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ממון  ומעלה פרוטה משוה בידו שיש מי "כל וממשיך
"הנשבע  וכן חטאו", על אשם מביא זה הרי ישראל...
עולה  קרבן מקריב בשגגה" בין בזדון בין עדות שבועת

ויורד.
פרה  בעניין הקודש' ב'אגרת הזקן אדמו"ר ביאור וידוע
כקרבן  בפנים ולא מחנות לשלוש מחוץ הנעשית אדומה
קליפות  משלוש היא אדומה פרה טהרת כי חטאת,
גבי  שעל קרבנות משא"כ ..." מנוגה שלמטה הטמאות
הבהמית  נפש מהתגברות שהן השגגות על מכפרין המזבח
נמצא  אינו בשוגג עבירה עובר יהודי כאשר כי שמנוגה",
קרבן  ע"י להתכפר יכול ולכן הקליפות, מקום "בחוץ" עדיין

בפנים. הנעשה
שיש  שמצינו מה עם הנ"ל הביאור יתאים איך וקשה
אדמו"ר  והנה במזיד. והן בשוגג הן המכפרים קרבנות
הקרבן  גזילות "ובאשם גזילות לאשם בנוגע כתב המהר"ש
ואז  שוגג, ממזיד עושה התשובה התשובה, עם להיות צריך
עושה  התשובה אם להבין, צריך ועדיין הקרבן". מתכפר

מזיד, על לכפר הקרבנות כל צריכים היו לשוגג, מזיד כל
היינו  מידיעתו" ש"שב התנאי ישנו קרבן בכל שהרי
יכול  אינו ומדוע שוגג, ממזיד נעשה כבר והרי תשובה,

הקרבן? על־ידי להתכפר
(i oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

ספק.2) על בא שעיקרו תלוי אשם חרופה 3)כמו "שפחה
חורין  בת וחצייה שפחה שחצייה היא בתורה האמורה

וכו'". עברי לעבד בשוגג 4)ומקודשת בין במת שנטמא
במזיד. נאמר 5)בין בנזיר והמצורע, הנזיר כלומר,

שנתו  בן כבש והביא נזרו ימי את לה' "והזיר יב) ו, (במדבר
"וביום  יֿיב) יד, (ויקרא נאמר ובמצורע וכו'". לאשם
הכבש  את הכהן ולקח וכו' תמימים כבשים שני יקח השמיני

לאשם". אותו והקריב כֿכא)6)האחד יט, (שם שנאמר
נחרפת  שפחה והיא זרע שכבת אשה את ישכב כי "ואיש
איל  מועד אהל פתח אל לה' אשמו את והביא וכו' לאיש

"וכפר 7)אשם". כב) (שם, שנאמר ממה בגמרא כן ולמדו
אשר  מחטאתו לו ונסלח ה' לפני האשם באיל הכהן עליו
לו  שנסלח לומר (רצונו כשוגג" מזיד "לעשות - חטא"

שיהיה). עניין באיזה זה החרופה.8)בקרבן השפחה
אבל 9) מלקות, וחייבת ענשים בת בת שהיא אינה קטנה

הוא 10)עונשין. וכן מלקות. חיוב בת אינה שוגגת אבל
אנס  (כלומר אונס עושה שבתורה עריות "כל בתוספתא
בשפחה  כן שאין מה וכו' כעירה ישינה וכו' כרצון, אותה),
במשנה  שאמרו שמה יא.) (שם התוספות כתבו וכן חרופה"
אבל  האיש, על אלא זה אין כשוגג", המזיד את בה "שעשה

פטורים. שניהם כן, לא שאם מזידה, - ולא 11)השפחה
חייב 12)אנוסה. אינו לעולם יצחק רבי "אמר יא. שם

שפחה  והיא (שם): שנאמר בלבד, בעולה שפחה על  אלא
גופה  נשתנה כלומר, לאיש, נבעלת היינו לאיש". נחרפת

דרך 13)(שם). כדרכה, הייתה לאיש, שנחרפה שהבעילה
גופה  ונשתנה בתוליה נשרו הבעילה ידי שעל מקום , אותו
על  אף כבעולה ודינה בעלה, ידי על שנבעלה פי על [ואף
נשתנה  היינו לאיש", "נחרפת - כדרכה שלא שנבעלה פי

בעולה]. דין לה שיש אף אינה, בעלה 14)גופה, כלומר,
הרי  כן, לא שאם האבר, כל את שהכניס בעילתו, בה גמר

גופה. נשתנה ולא בתוליה נקרעו בשביל 15)לא כלומר,
מחוייבת  היא שאז משום ומזידה גדולה שתהיה צריך כך

שכל 16)מלקות. מלקות, של לשון היא "בקורת" כי
מלשון  ו"בקורת" התורה מן פסוקים עליו קוראים הלוקה
מלקות  כמה כוחותיו ואומדים אותו בודקים וכן קריאה,

וחקירה. בקורת מלשון ו"בקורת" לקבל יכול
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Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰ - ˙e˜Ïn‰18. ««¿»ƒ«»¿»

וגדולה.17) מזידה, או 18)שהיא קטנה שהיא כגון
נבעלה  או בעלה, ידי על נבעלה לא אבל אנוסה. או שוגגת
לא  אלה כל - בלבד ביאה התחלת ידי על או כדרכה, שלא
גופה. שנשתנה "נחרפת", מהמלה אלא זה, מפסוק נלמדו

.‚„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa19‰ÁÙL ÏÚ ‡aL ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«ƒ¿»
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‰Ùe¯Á20Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡e‰Â ‰˜BÏ ‡È‰ -21,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¬»ƒ»¿≈ƒ»¿»¿≈»∆ƒ
˙Úc Ôa ‰È‰ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ‡È·Ó BÈ‡L22. ∆≈≈ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ¿∆∆««

ביאה.19) ביאתו אין מזה בפחות גדולה 20)אבל
א)21)ומזידה. הלכה ה פרק (קדושים בספרא הוא כן

ויום  שנים תשע בן מוציא שאני יכול או לקטן, פרט "איש
ואיש". לומר תלמוד א 22)אחד, בפרק להלן ראה

אין  קרבן מחוייבי שכל ה הלכה כפרה מחוסרי מהלכות
מדעתם. אלא ידם על מקריבין

.„‡È‰ ‰Ó ˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ¬«ƒ
ÁÙM‰ÔÈ·iÁ ÔÈ‡LÂ ,‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ùe¯Á‰ ‰23 «ƒ¿»«¬»»¬»«»¿∆≈»«»ƒ

¯Ó‚ÈÂ dk¯„k ÏBÚ·iL „Ú24CÎÈÙÏ .25BÏ e¯Ó‡ Ì‡ , «∆ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿…¿ƒ»ƒ»¿
ÌÈL26‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ùe¯Á ‰ÁÙL zÏÚa : ¿«ƒ»«¿»ƒ¿»¬»¿≈…

È¯‰L ;Ô‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ,ÔÓ‡ - ÈzÏÚa»«¿ƒ∆¡»¿≈≈ƒ»¿»«ƒ∆∆¬≈
B˙‡Èa ¯Ób Ì‡ Ú„BÈ ‡e‰27¯Ó‡L ‰ÊÂ ,¯Ó‚ ‡Ï B‡ ≈«ƒ»«ƒ»…»«¿∆∆»«

Èz¯Ó‚ ‡Ï ¯ÓBÏk - ÈzÏÚa ‡Ï28. …»«¿ƒ¿«…»«¿ƒ

מלקות.23) - חרופה והשפחה קרבן, - משום 24)הבועל
שכבת  אשה את ישכב כי "ואיש כ): יט, (ויקרא שנאמר
גמר  ולא כדרכה שבעל או כדרכה, שלא בעל ואם זרע",
להתעבר  ראוייה שאינה זרע, לשכבת נחשב זה אין ביאתו,

אלו. ביאתו.25)מביאות שיגמור עד חייב שאינו מכיוון
עדים.26) גמר 27)שני אם לראות יכולים אינם והעדים

עדים 28)ביאתו. שאם א הלכה ג פרק למעלה ראה
נעשה  אכל שלא אומר והוא חלב שאכל אותו מעידים
מאיר. דרבי וכחכמים מזיד אלא שוגג אכלתי לא כאומר
על  חלק שלא יב:) (כריתות מודה מאיר רבי אף וכאן
רשע. להיעשות רוצה אדם שאין למזיד, משוגג אלא חכמים

.‰‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰29‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰a¯‰ ˙B‡Èa «»««ƒ¿»ƒ«¿≈≈«»∆»
„Á‡ ÌL‡30‰a¯‰ ˙B‡Èa ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰ ?„ˆÈk . »»∆»≈««»««ƒ¿»ƒ«¿≈

‡·e ¯ÊÁÂ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La ‰ÈÏÚ ‡aL B‡ ,ÔB„Êa¿»∆»»∆»ƒ¿»»¿«¿»«»
‰ÈÏÚ‰‡Óa ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La »∆»ƒ¿»»¿«¬ƒ≈»¿»ƒ¿≈»

˙BÓÏÚ‰31„Á‡ ÌL‡ ·È¯˜Ó -32ÏÚ BÏ ¯tk˙Óe ∆¿»«¿ƒ»»∆»ƒ¿«≈«
ÌÈ¯·c ‰na .˙B‚‚M‰ ÏÚÂ daL ˙BB„f‰ ÏÚ ,Ïk‰«…««¿∆»¿««¿»«∆¿»ƒ
˙BÁÙL ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ ;˙Á‡ ‰ÁÙLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿ƒ¿»««¬»«»«¿»

˙Á‡ ÌÏÚ‰a elÙ‡ ,‰a¯‰33Ïk ÏÚ ÌL‡ ·iÁ - «¿≈¬ƒ¿∆¿≈«««»»»«»
‰ÁÙLÂ ‰ÁÙL34. ƒ¿»¿ƒ¿»

שכתוב 30)חרופה.29) ממה שם בגמרא זאת ונלמד
על  וגו' האשם באיל הכהן עליו "וכיפר כב) יט, (ויקרא
זו, בבעילה שחטא חטא מכל "שעניינו חטא" אשר חטאתו
השפחה  אבל לבועל, הוא זה וכל עליו". מכפר האשם איל
חייבי  כשאר וביאה ביאה כל על מלקות "חייבת עצמה

מזידה". הייתה אם גם 31)לאווין, הרי לו נודע לא שאם
למעלה  כמפורש אחת חטאת אלא חייב אינו איסורין בשאר

א. הלכה ה שלמי 32)פרק עב. בשבת שאמרו פי על אף
- תחילה חטאו לו שייוודע צריך וודאי שבאשם שסובר
להלן  כן רבינו פסק והרי חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות
שם  שאמרו בכריתות, הנ"ל הסוגיא על רבינו סמך - י הלכה
הרי  אחת, אלא חייב אינו חרופה בשפחה העלמות שבחמש

חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות הייתה 33)שאין שלא
לביאה. ביאה בין המחלקים 34)ידיעה הם שהגופים

(שם) שנאמר מיוחד, קרבן ושפחה שפחה כל על לחייבו
ושפחה. שפחה כל על לחלק שפחה", "והיא

.Â‰ÁÙL ÏÚa35¯Á‡ dÏÚ·e ¯ÊÁÂ ,BÓL‡ LÈ¯Ù‰Â »«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¬»¿»«¿»»««
;˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - BÓL‡ LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒ¬»«»«»««¿««

˙˜lÁÓ ‰L¯Ù‰‰L36¯Á‡Â ·È¯˜‰L ÈÓk ‡ˆÓÂ , ∆««¿»»¿«∆∆¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿««
˙Á‡ ÌÏÚ‰a ˙BÏÈÚa LÓÁ ÏÚa Ì‡ ÔÎÂ .ÏÚa Ck»»«¿≈ƒ»«»≈¿ƒ¿∆¿≈««

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ BÏ Ú„BÂ ,˙Á‡ ‰ÁÙLa37LÈ¯Ù‰Â ¿ƒ¿»««¿««««≈∆¿ƒ¿ƒ
ÌL‡ LÈ¯ÙÓ - ‰iM‰ ÏÚ Ú„B Ck ¯Á‡Â ,BÓL‡¬»¿««»«««¿ƒ»«¿ƒ»»

¯Á‡38ÏÈ‡B‰ ,Ôlk eÈ‰ ˙Á‡ ÌÏÚ‰aL Èt ÏÚ Û‡ . «≈««ƒ∆¿∆¿≈««»À»ƒ
¯Á‡ ÏÚB·k ‡ˆÓ ,LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ ‡l‡ BÏ Ú„B ‡ÏÂ¿…«∆»««∆ƒ¿ƒƒ¿»¿≈««
‡e‰ „Á‡ ‰ÁÙMa „ÈÊn‰Â ‚‚BM‰ ÔÈcL .LÈ¯Ù‰L39. ∆ƒ¿ƒ∆ƒ«≈¿«≈ƒ«ƒ¿»∆»

אפילו 35) ביאות כמה עליה שהבא חרופה שפחה כלומר,
אחת. אלא חייב אינו ביניהן לו בשבת 36)נודע אמרו כן

בידיעה  צורך אין וודאי שבאשם שסובר למי אפילו שם
הדין  הוא כן אם מחלקת, שהפרשה הוא מודה בתחילה,
שההפרשות  - בשפחה מחלקות אינן שידיעות לדידן,

ידיעה 37)מחלקות. חלב אכילת שלעניין פי על שאף
הידיעה  שאין חרופה, בשפחה כאן - מחלקת עבירה שלאחר
אלא  עבירה, לאחר מחלקת שאינה בוודאי באמצע, מחלקת

הפרשה. גם עימה יש כן שבגמרא 38)אם פי על [אף
לא  הפרשה דלאחר "מעשה אלא: אמרו לא שם) (שבת
ואחר  קרבן, והפריש לו ונודע בעל אם כלומר, קאמינא",
המעשים  שלאחר הפרשה דין הזכירו לא אבל בעל, שוב כך
שם: שאמרו ממה רבינו זאת למד - מחלקת היא אם
והפריש  ובעל וחזר בעל מעתה אלא המנונא רב לה "מתקיף
חייב  דאינו נמי הכי שאבעול, עד לי המתינו ואמר קרבן
נראה  ומזה ובעל" וחזר "בעל הזכירו הרי - אחת"? אלא
הבעילות  שתי על שניים אשמות: שלושה כאן שחייב
הרי  - הפרשה שלאחר בעילה על ואחד להפרשה שקדמו

מחלקת]. המעשים שלאחר שהפרשה ולפיכך 39)מפורש
הפרשה. גם איתן שתהיה עד מחלקות בלבדן הידיעות אין

.ÊÏÊb‰ ÏÚ40‰Ëe¯t ‰ÂMÓ B„Èa LiL ÈÓ Ïk ?„ˆÈk ««»≈≈«»ƒ∆≈¿»ƒ»∆¿»
‰ÏÚÓÂ41BÏÊbL ÔÈa ,Ï‡¯OÈ ÔBÓnÓ42B·bL ÔÈa43, »«¿»ƒ»ƒ¿»≈≈∆¿»≈∆¿»

B‡ ˙eÙzL ÌeMÓ B‡ ,e‰ÂÏ‰ B‡ BÏˆ‡ B„È˜Ù‰L ÔÈa≈∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒÀ»
ÌÈÎ¯c ¯‡MÓ44Ba ¯ÙÎÂ ,45ÔB„Êa ÔÈa ,¯˜MÏ ÚaLÂ ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿««∆∆≈¿»
‰‚‚La ÔÈa46e‰ÊÂ .B‡ËÁ ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ≈ƒ¿»»¬≈∆≈ƒ»»«∆¿¿∆

¯tk˙Ó ÔÈ‡L ,‰¯Bza L¯ÙÓe .˙BÏÊb ÌL‡ ‡¯˜p‰«ƒ¿»¬«¿≈¿…»«»∆≈ƒ¿«≈
ÂÈÏÚ·Ï B„ÈaL ÔBÓn‰ ·ÈLiL „Ú ‰Ê ÌL‡a BÏ47; ¿»»∆«∆»ƒ«»∆¿»ƒ¿»»

LÓÁ‰ Ï·‡48‰¯tk‰ ·kÚÓ BÈ‡49e¯‡a ¯·k . ¬»«…∆≈¿«≈««»»¿»≈«¿
BÊ ‰Úe·La ·iÁ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ ,˙BÚe·L ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿≈»«ƒ¿∆«»ƒ¿»

‰Ê ÌL‡ ‰ÈÏÚ ·È¯˜nL50¯eËt ‰È‰È È˙ÓÈ‡Â , ∆«¿ƒ»∆»»»∆¿≈»«ƒ¿∆»
ÔÈÓk ˙Ba¯ ˙BÓL‡ ·iÁ˙È C¯„ BÊ È‡ ÏÚÂ ;‰pnÓƒ∆»¿«≈∆∆ƒ¿«≈¬»«¿ƒ¿«

Á ‰È‰È ‡Ï C¯„ BÊ È‡ ÏÚÂ ,˙BÚe·M‰ ·eiÁ‡l‡ ·i ƒ«¿¿«≈∆∆…ƒ¿∆«»∆»
„Á‡ ÌL‡51. »»∆»

אשם.40) קרבן זה על אינו 41)שיש מפרוטה פחות אבל
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אכילת  על ואחת האחרת, החתיכה של החלב על ואחת
במשנה). (שם, מהחתיכות אחת של כל 66)הנותר כלומר,

על  שעבר ממה חוץ הרי פרוטה, שוה היתה וחתיכה חתיכה
מן  פרוטה שוה גם נהנה – נותר ואכילת חלב אכילת איסור

במשנה 67)ההקדש. שאמרו מה כי שם, בגמרא אמרו כן
שוה  חתיכה בכל היה שלא מדובר חטאות, שלש שחייב שם
אשם  גם חייב אחת, כל פרוטה שוות היו אם אבל פרוטה,

מהם 68)ודאי. אחד כל שהרי שם. במשנה, כתנאֿקמא
אכל  אם וספק חטאת, קרבן עליו שחייב חלב אכל בוודאי
חייב  אינו מעילה ספק ועל תלוי. אשם עליו שחייב נותר,

הי"א. פ"ט ולהלן למעלה, כמבואר כלום,

ה'תש"פ  שבט ט"ו שני יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) ודאי, אשם קרבן מביאין עבירות חמש שעל יבאר

בעלתי. לא אומר והוא חרופה שפחה בעלת שניים: לו אמרו

.‡‡¯˜p‰ ‡e‰Â .ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·Ó ˙B¯·Ú LÓÁ ÏÚ«»≈¬≈≈ƒ»¿«»»¿«ƒ¿»
˜ÙÒ ÌeMÓ ‡a BÈ‡ È¯‰L ,È‡cÂ ÌL‡2:Ô‰ el‡Â . »»««∆¬≈≈»ƒ»≈¿≈≈

‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ÏÚ3ÏÚÂ ,‰ÏÈÚn‰ ÏÚÂ ,ÏÊb‰ ÏÚÂ , «ƒ¿»¬»¿««»≈¿««¿ƒ»¿«
¯ÈÊ ˙‡ÓË4‰pnÓ ¯‰ËiLk ˙Ú¯v‰ ÏÚÂ ,5ÏÚ . À¿«»ƒ¿««»««¿∆ƒ¿«ƒ∆»«

‰Ùe¯Á ‰ÁÙL‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ÏÚ ‡a‰ ?„ˆÈk6ÔÈa , ƒ¿»¬»≈««»«ƒ¿»¬»≈
ÌL‡ ‡È·Ó - ‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa7‰È‰zL ‡e‰Â .8 ¿»≈ƒ¿»»≈ƒ»»¿∆ƒ¿∆

‰ÏB„‚9‰„ÈÊÓe10dBˆ¯·e11‰ÏeÚa ‰È‰˙Â ,12 ¿»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿∆¿»
dk¯„k13‰‡Èa ¯Ó‚·e ,14‰˜ÏzL È„k ,15:¯Ó‡pL ; ¿«¿»ƒ¿«ƒ»¿≈∆ƒ¿∆∆∆¡«

‰˜BÏ ‡È‰ - BÓL‡ ˙‡ ‡È·‰Â ‰È‰z ˙¯wa16‡e‰Â ƒ…∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆¬»ƒ»¿
.Ôa¯˜ ‡È·Ó≈ƒ»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

my` `ian ,dbbya oia oecfa oia ,dtexg dgty lr `ad"
."zebbyd lre zepecfd lr lkd lr el xtkzne zelifb

ממון  ומעלה פרוטה משוה בידו שיש מי "כל וממשיך
"הנשבע  וכן חטאו", על אשם מביא זה הרי ישראל...
עולה  קרבן מקריב בשגגה" בין בזדון בין עדות שבועת

ויורד.
פרה  בעניין הקודש' ב'אגרת הזקן אדמו"ר ביאור וידוע
כקרבן  בפנים ולא מחנות לשלוש מחוץ הנעשית אדומה
קליפות  משלוש היא אדומה פרה טהרת כי חטאת,
גבי  שעל קרבנות משא"כ ..." מנוגה שלמטה הטמאות
הבהמית  נפש מהתגברות שהן השגגות על מכפרין המזבח
נמצא  אינו בשוגג עבירה עובר יהודי כאשר כי שמנוגה",
קרבן  ע"י להתכפר יכול ולכן הקליפות, מקום "בחוץ" עדיין

בפנים. הנעשה
שיש  שמצינו מה עם הנ"ל הביאור יתאים איך וקשה
אדמו"ר  והנה במזיד. והן בשוגג הן המכפרים קרבנות
הקרבן  גזילות "ובאשם גזילות לאשם בנוגע כתב המהר"ש
ואז  שוגג, ממזיד עושה התשובה התשובה, עם להיות צריך
עושה  התשובה אם להבין, צריך ועדיין הקרבן". מתכפר

מזיד, על לכפר הקרבנות כל צריכים היו לשוגג, מזיד כל
היינו  מידיעתו" ש"שב התנאי ישנו קרבן בכל שהרי
יכול  אינו ומדוע שוגג, ממזיד נעשה כבר והרי תשובה,

הקרבן? על־ידי להתכפר
(i oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

ספק.2) על בא שעיקרו תלוי אשם חרופה 3)כמו "שפחה
חורין  בת וחצייה שפחה שחצייה היא בתורה האמורה

וכו'". עברי לעבד בשוגג 4)ומקודשת בין במת שנטמא
במזיד. נאמר 5)בין בנזיר והמצורע, הנזיר כלומר,

שנתו  בן כבש והביא נזרו ימי את לה' "והזיר יב) ו, (במדבר
"וביום  יֿיב) יד, (ויקרא נאמר ובמצורע וכו'". לאשם
הכבש  את הכהן ולקח וכו' תמימים כבשים שני יקח השמיני

לאשם". אותו והקריב כֿכא)6)האחד יט, (שם שנאמר
נחרפת  שפחה והיא זרע שכבת אשה את ישכב כי "ואיש
איל  מועד אהל פתח אל לה' אשמו את והביא וכו' לאיש

"וכפר 7)אשם". כב) (שם, שנאמר ממה בגמרא כן ולמדו
אשר  מחטאתו לו ונסלח ה' לפני האשם באיל הכהן עליו
לו  שנסלח לומר (רצונו כשוגג" מזיד "לעשות - חטא"

שיהיה). עניין באיזה זה החרופה.8)בקרבן השפחה
אבל 9) מלקות, וחייבת ענשים בת בת שהיא אינה קטנה

הוא 10)עונשין. וכן מלקות. חיוב בת אינה שוגגת אבל
אנס  (כלומר אונס עושה שבתורה עריות "כל בתוספתא
בשפחה  כן שאין מה וכו' כעירה ישינה וכו' כרצון, אותה),
במשנה  שאמרו שמה יא.) (שם התוספות כתבו וכן חרופה"
אבל  האיש, על אלא זה אין כשוגג", המזיד את בה "שעשה

פטורים. שניהם כן, לא שאם מזידה, - ולא 11)השפחה
חייב 12)אנוסה. אינו לעולם יצחק רבי "אמר יא. שם

שפחה  והיא (שם): שנאמר בלבד, בעולה שפחה על  אלא
גופה  נשתנה כלומר, לאיש, נבעלת היינו לאיש". נחרפת

דרך 13)(שם). כדרכה, הייתה לאיש, שנחרפה שהבעילה
גופה  ונשתנה בתוליה נשרו הבעילה ידי שעל מקום , אותו
על  אף כבעולה ודינה בעלה, ידי על שנבעלה פי על [ואף
נשתנה  היינו לאיש", "נחרפת - כדרכה שלא שנבעלה פי

בעולה]. דין לה שיש אף אינה, בעלה 14)גופה, כלומר,
הרי  כן, לא שאם האבר, כל את שהכניס בעילתו, בה גמר

גופה. נשתנה ולא בתוליה נקרעו בשביל 15)לא כלומר,
מחוייבת  היא שאז משום ומזידה גדולה שתהיה צריך כך

שכל 16)מלקות. מלקות, של לשון היא "בקורת" כי
מלשון  ו"בקורת" התורה מן פסוקים עליו קוראים הלוקה
מלקות  כמה כוחותיו ואומדים אותו בודקים וכן קריאה,

וחקירה. בקורת מלשון ו"בקורת" לקבל יכול

.·˙·iÁ ‡È‰L ÔÓÊaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓeƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«∆ƒ«∆∆
˙e˜ÏÓ17ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰L ÔÓÊ·e ,Ôa¯˜a ·iÁ ‡e‰ - «¿«»¿»¿»ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ

Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰ - ˙e˜Ïn‰18. ««¿»ƒ«»¿»

וגדולה.17) מזידה, או 18)שהיא קטנה שהיא כגון
נבעלה  או בעלה, ידי על נבעלה לא אבל אנוסה. או שוגגת
לא  אלה כל - בלבד ביאה התחלת ידי על או כדרכה, שלא
גופה. שנשתנה "נחרפת", מהמלה אלא זה, מפסוק נלמדו

.‚„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa19‰ÁÙL ÏÚ ‡aL ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«ƒ¿»
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פטור  פרוטה משווה פחות על ונשבע והכופר ממון,
הפקדון. ובפרהסיא 42)משבועת בגלוי אדם ממון שלקח

יד. ידו 43)בחוזק שפשט כגון בסתר אדם ממון שלקח
יודעים. הבעלים ואין חבירו כיס או 44)לתוך עושק, כגון

לו  נתן ולא מלאכה לו עשה או בה, וכיחש אבידה מצא
הממון.45)שכרו. לו שיחזיר זה 46)כשתבעו ולמדו

משבועת  תחטא", - "תחטא שווה בגזירה שם בגמרא
ואשם 47)העדות. יחטא כי "והיה כגֿכה) (שם שנאמר

אשמו  ואת וגו' אותו ושלם וגו' גזל אשר הגזלה את והשיב
באשם. מתכפר הגזילה השבת אחר שרק הרי וגו'". יביא
גזילו  הביא שלא עד אשמו "הביא במשנה: קי. קמא ובבבא
הגר  בגזל שנאמר ממה כן למדו קיא. שם ובגמרא יצא". לא
עליו", בו יכפר אשר הכיפורים איל "מלבד ח): ה, (במדבר
מתכפר  שאינו להורות, עתיד, בלשון יכפר" "אשר נאמר הרי

לכהן. הגזילה את שישיב אחרי כך, אחר שהוא 48)אלא
מארבעה  אחד שהוא הקרן, על חומש להוסיף מחוייב
בראשו  אותו "ושלם כד) שם, (ויקרא שכתוב מפני מהקרן

עליו". יוסף "נתן 49)וחמישיתיו במשנה: שם קמא בבא
אי  החומש את נתן ולא הקרן ולמדו את מעכב", החומש ן

מן  הנהנה (=מן מהקדש הדיוט קיא. שם בגמרא כן
הכפרה, את החומש מעכב לא מעל אם הקדש מה ההקדש)

הכפרה. את מעכב החומש אין הדיוט כלומר,50)אף
ואימתי  זו שבועה על גזלות אשם קרבן מתחייב אימתי

שבועות.51)פטור. וכמה כמה על

.Á‰ÏÈÚn‰ ÏÚ52‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ‰‰p‰ Ïk ?„ˆÈk53 ««¿ƒ»≈«»«∆¡∆ƒ»∆¿»
‰‚‚La Lc˜‰‰ ÔÓ54ÛÈÒBÈÂ ‰‰pM ‰Ó ¯ÈÊÁÓ - ƒ«∆¿≈ƒ¿»»«¬ƒ«∆∆¡»¿ƒ

BÏ ¯tk˙ÈÂ ÌL‡ ·È¯˜ÈÂ LÓÁ55e¯‡a ¯·Îe . …∆¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«≈¿»≈«¿
,‰¯tk‰ ÔÈ·kÚÓ Ô¯w‰Â Ôa¯w‰L ,‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿ƒ»∆«»¿»¿«∆∆¿«¿ƒ««»»

·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â56. ¿≈«…∆¿«≈

אשם.52) קרבן זה על שיש א הלכה למעלה ראה
בשווה 53) "הנהנה נה. מציעא ובבא יח. מעילה משנה

מעל". ההקדש מן ומשלם 54)פרוטה לוקה במזיד אבל
בלבד. מעל 55)קרן תמעול כי "נפש טוֿטז) (שם, שנאמר

אשר  ואת לה' אשמו את והביא ה' מקדשי בשגגה וחטאה
וגו'". עליו יוסף חמישיתו ואת ישלם הקדש מן חטא

ואשם 56) איל - האשם" באיל עליו "יכפר (שם) שנאמר
מעכב. החומש ואין מעכבין

.ËÔÈÈeÁÓz ‰MÓÁa Ba ÔÈÏÚBnL ¯·cÓ ÏÎB‡‰57 »≈ƒ»»∆¬ƒ«¬ƒ»«¿ƒ
LÈ Ì‡ ,„Á‡ Á·fÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««««ƒ∆ƒ∆«∆»ƒ≈
ÏÚ ÌL‡ ·iÁ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰ÏÈÎ‡Â ‰ÏÈÎ‡ ÏÎa¿»¬ƒ»«¬ƒ»»∆¿»«»»»«

„Á‡Â „Á‡ Ïk58,‰ÏÈÚÓa ÔÈ˜lÁÓ ÔÈÈeÁÓz‰L ; »∆»¿∆»∆««¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»
‰a¯‰ ÔÈÈÓk Ô‰ È¯‰Â59ÌÈ˜ÏÁÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «¬≈≈¿ƒƒ«¿≈««ƒ∆≈À¿»ƒ

˙B˙¯k‰ ·eiÁa60È¯‰L :‰ÏÈÚÓa LÈ ‰¯˙È ‡¯ÓÁ . ¿ƒ«¿≈À¿»¿≈»≈ƒ¿ƒ»∆¬≈
‰‰pk ‰p‰Ó‰ da ‰OÚ61‰a¯Ó ÔÓÊÏ ˙Ù¯ËˆÓe ,62, »»»«¿«∆«∆¡∆ƒ¿»∆∆ƒ¿«¿À∆
B˙eÁÈÏL ‰OÚL ÁÈÏLÂ63ÁlLÓ‰ ·iÁ -64‰Ó ; ¿»ƒ«∆»»¿ƒ«»«¿«≈««

.ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡La el‡ ÌÈ¯·c ÔÈ‡M∆≈¿»ƒ≈ƒ¿»»ƒƒ

בחמשה 57) כלומר, נפרדות, קערות בחמש שמתבשלים
תבשילים. יהושע 58)מיני רבי "אמר טו: בכריתות משנה

שהוא  אחת בהעלם תמחויין בה' אחד מזבח באוכל שמעתי
מעילה". משום ואחת אחת כל על כלומר,59)חייב

ואיסור  איסור כל על שחייב איסורים מיני כמה אכל כאילו
האיסורים 60)בנפרד. שבשאר שם ו פרק למעלה ראה

מחלקים. תמחויין לשני 61)אין נותן אחד אם כלומר,
ולא  הנותן, חייב - ממנו שייהנה או שיאכלנו הקדש דבר

שם). (רש"י שקיבל מדבר 62)זה זית חצי אכל שאם
אכל  שנים, שלוש אחר אפילו רב, זמן ולאחר בו, שמועלין
אשם  לחייבו הזיתים חצאי שני מצטרפין - שני זית חצי
טו) (שם, שנאמר ממה יח:) (שם זאת ולמדו מעילה,
גם  מרבה מעל" "תמעול הכפולה הלשון מעל". "תמעול

כזה. ונתן.63)צירוף לאורחים זה בשר תן לו שאמר
הבית 64) בעל שליחותו שעשה "השליח כ. מעילה משנה

"אין  בהם: שאמרו האיסורים, בכל כן שאין מה מעל",
חייב. והשליח עבירה" לדבר שליח

.ÈB‡ËÁ BÏ Ú„eiL CÈ¯ˆ È‡cÂ ÌL‡ ·iÁÓ‰ Ïk»«¿À»»»««»ƒ∆ƒ»«∆¿
·È¯˜È Ck ¯Á‡Â ‰lÁz65B·È¯˜‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÓL‡ ¿ƒ»¿««»«¿ƒ¬»¬»ƒƒ¿ƒ

‰ÏBÚ BÈ‡ - ·È¯˜‰L ¯Á‡ BÏ Ú„BÂ BÏ Ú„eiL Ì„…̃∆∆ƒ»«¿«««∆ƒ¿ƒ≈∆
BÏ66„Á‡ - È‡cÂ ÌL‡ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡ËÁ ÏÎÂ .¿»≈¿∆«»ƒ»»»»««∆»

ÁeLÓ Ô‰k „Á‡Â CÏn‰67ÔÈÂL ı¯‡‰ ÌÚ ¯‡L B‡ «∆∆¿∆»…≈»«¿»«»»∆»ƒ
Ba68.

"והיה 65) כגֿכה) (שם, שכתוב כך, משמע הפסוק פשטות
ולדעת  בתשובה לשוב בעצמו כשיכיר ואשם" יחטא כי
אשמו  ואת וכו' הגזלה את והשיב ואשם "חטא כי ולהודות

וכו'". בית 67)יביא בימי גדול אחר אשם להביא וצריך
המשחה. בשמן שנמשח מה 68)ראשון, אשם. שחייבים

אינו  המשוח שהכהן שווים, שאינם תלוי, באשם כן שאין
שהמלך  הם, חלוקים חטאת קרבן לעניין כן וכמו בו. חייב
עם  ושאר בקר, בן פר - המשוח והכהן עזים, שעיר מביא

הצאן. מן נקבה או עזים שעירת מביאין הארץ

.‡È˜tzÒ Ì‡ ,È‡cÂ ÌL‡ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡ËÁ Ïk»≈¿∆«»ƒ»»»»««ƒƒ¿«≈
ÌeÏkÓ ¯eËt - e‰‡OÚ ‡Ï B‡ e‰‡OÚ Ì‡ BÏ69. ƒ¬»»…¬»»»ƒ¿

·iÁ BÈ‡ - ‰ÏÈÚÓ ˜ÙÒ B„È ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«»¿≈¿ƒ»≈«»
ÌeÏk70.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

כרת 69) שזדונו דבר על אלא תלוי, אשם חייב שאינו
עקיבא  ורבי חכמים בו נחלקו זה ודבר חטאת. ושגגתו

כחכמים. רבינו ופסק כב. כריתות הזכיר 70)במשנה
רבי  של המחלוקת שבה משום מעילה ספק מיוחד באופן

הנ"ל. וחכמים עקיבא

.·ÈÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ÔÈlÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á ÂÈÙÏ ‰˙È‰»¿»¿»»¬ƒ»∆Àƒ«¬ƒ»∆
- ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,Lc˜‰∆¿≈»«««≈∆¿≈»«≈ƒ

¯eËt71ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó - ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯ÊÁ ; »»«¿»«∆«¿ƒ»≈ƒ»»«
B˙ÏÈÚÓ72ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - ‰iM‰ ˙‡ ¯Á‡ ÏÎ‡ ;73. ¿ƒ»»««≈∆«¿ƒ»¿≈∆¿ƒ

ו 71) לא, או בהקדש מעל אם ספק חכמים שהוא כדברי
במשנה. כב שם עקיבא, רבי על שהרי 72)החולקים

מעל. או 73)וודאי מעל אם בספק הוא מהם אחד כל כי
לא.
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.‚È·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á74ÏÎ‡ ,Lc˜‰ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ¬ƒ»∆≈∆«¬ƒ»∆∆¿≈»«
Ô‰Ó ˙Á‡75ÏÎ‡ ;·ÏÁ ÌeMÓ ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó - ««≈∆≈ƒ»»»ƒ≈∆»«
‰iM‰ ˙‡76·ÏÁ‰ ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·Ó -77È‡cÂ ÌL‡Â ∆«¿ƒ»≈ƒ«»««≈∆¿»»««

Lc˜‰‰ ÏÚ ‰ÏÈÚÓ ÏL78˙‡ ÏÎ‡Â ¯Á‡ ‡a ;‰iM‰ ∆¿ƒ»««∆¿≈»«≈¿»«∆«¿ƒ»
ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ÈM‰ Û‡ -79·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á .80 ««≈ƒ≈ƒ»»»¬ƒ»∆≈∆

‡È·Ó - Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,Lc˜‰ ·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ«¬ƒ»∆≈∆∆¿≈»«««≈∆≈ƒ
˙‡hÁ81ÏÚ BÏ Ú„BpL ¯Á‡ ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡ ; «»»«∆«¿ƒ»««∆««

‰BL‡¯‰82˙B‡hÁ ÈzL ‡È·Ó -83ÏÚ È‡cÂ ÌL‡Â »ƒ»≈ƒ¿≈«»¿»»«««
B˙ÏÈÚÓ84‡È·Ó ‰Ê - ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯Á‡ ‡a ; ¿ƒ»»«≈¿»«∆«¿ƒ»∆≈ƒ

˙‡hÁ ‡È·Ó ‰ÊÂ ˙‡hÁ85„·Ïa86e¯‡a ¯·k . «»¿∆≈ƒ«»ƒ¿«¿»≈«¿
¯eq‡ ÛÒB ÌÚË ‰ÊÈ‡Ó ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿«¬»¬≈≈∆««»ƒ

·ÏÁ ¯eq‡ ÏÚ Lc˜‰87el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿≈«ƒ≈∆¿≈…«≈¿≈
.ÔÈ¯eq‡‰»ƒƒ

שהביא 76)בשוגג.75)חולין.74) אחר אפילו בשוגג
תלוי. חלב 77)אשם והאוכל חלב, וודאי אכל שהרי שם.

חטאת. חייב הקדש.78)בשוגג של הוא מהן אחת שהרי
אשם 79) שחייב לא או חלב אכל ספק הוא זה גם כי שם.

קבוע. איסור זהו כי ז הלכה למעלה וראה תלוי.
חטאת 81)חולין.80) וחייב חלב, הן החתיכות שתי שהרי

על  תלוי אשם חייב ואינו בשגגה. חלב אכילת איסור על
ספק  על מחייבים שאין כחכמים שפוסק משום הקדש ספק

אינו 82)מעילה. אחד, בהעלם אבל מחלקות. שהידיעות
אחת. אלא על 83)חייב אחת חלב, של אכילות שתי על

הקדש. של חלב חתיכת על ואחת החולין חלב חתיכת
חלב 84) מאיסור וחוץ הקדש, של חלב חתיכת אכל שהרי

גם בהקדש.עבר מעילה איסור שהרי 85)על במשנה, שם
וודאי. חלב אכל מהם אחד אשם 86)כל חייבים ואינם

מעילה. ספק על חל 87)תלוי איסור ש"אין פי על שאף
שהוא  מפני חלב, איסור על הקדש איסור חל - איסור" על
באכילה, אלא אסור היה לא הזה שהחלב מוסיף, איסור
איסור  בו שנוסף ומתוך בהנאה, גם נאסר וכשהקדישו
חלב  משום גם לחייבו אכילה איסור גם עליו נוסף הנאה,
על  חל "איסור אמרו מוסיף ובאיסור הקדש, משום וגם

איסור".

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כריתות,1) לשאר וקדשיו מקדש שגגת בין מה יבאר

אותו. מביאים אם מספק קרבן והחייבים

.‡‰ML2„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ e·È¯˜iL Ô˙ÂˆÓ3el‡Â , ƒ»ƒ¿»»∆«¿ƒ»¿»∆¿≈¿≈
:Ô‰Ú¯ˆn‰ .‡4˙„ÏBi‰Â .· .5˙Úe·L ÚaLp‰Â .‚ . ≈«¿…»¿«∆∆¿«ƒ¿»¿«

˙e„Ú‰6‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa7˙Úe·L ÚaLp‰Â .„ . »≈≈¿»≈ƒ¿»»¿«ƒ¿»¿«
¯˜MÏ Èeha8‰‚‚La9L„˜ ÏÎ‡L ‡Óh‰Â .‰ . ƒ«∆∆ƒ¿»»¿«»≈∆»«…∆
‰‚‚La10.‰‚‚La Lc˜nÏ ÒÎpL ‡Óh‰Â .Â . ƒ¿»»¿«»≈∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»

משום 2) "חמשה", תנן ט.) (כריתות ובמשנה אנשים.
למקדש, שנכנס וטמא קודש שאכל טמא מונה שהמשנה
(כסףֿמשנה). לשתים אותם מונה רבנן ואילו לאחד.

בהמה;3) מביא עשיר, היה שאם קבוע. שאינו קרבן כלומר,
למעלה  ראה האיפה, עשירית או עוף מביא עני היה ואם

ד. הלכה "וביום 4)פ"א כאֿכב): י, יד, (ויקרא שנאמר
וגו' דל ואם וגו' וכבשה תמימים כבשים שני יקח השמיני

וגו'". תורים ושתי וגו' כבש יב,5)ולקח (שם שנאמר
לעולה  שנתו בן כבש תביא וגו' טהרה ימי "ובמלאות וֿח)
שה  די ידה תמצא לא ואם וגו' לחטאת תור או יונה ובן
ואחד  לעולה אחד יונה בני שני או תורים שתי ולקחה

וגו'". בעל 6)לחטאת ותבעם ממון עדות העדים שידעו
שאינן  ונשבעו העידו ולא בעדותן וכפרו לו, להעיד העדות
מהלכות  א (פרק העדות שבועת היא זו עדות, לו יודעין
תחטא  כי "ונפש וֿז) א, ה, (שם ונאמר יב). הלכה שבועות
או  כשבה וגו' אשמו את והביא וגו' אלה קול ושמעה
שתי  וגו' והביא שה די ידו תגיע לא ואם וגו' עזים שעירת

וגו'". משום 7)תורים נלמד שם, ובגמרא ט. שם משנה
- העדות (בשבועת וכאן "ונעלם", בתורה נאמר שבכולן
על  התורה שחייבה משום הרי "ונעלם", נאמר לא א) שם,

כשוגג. או 8)המזיד ואכל. יאכל, שלא (=לעתיד) שנשבע
אכל, שלא (=לעבר) שנשבע או אכל. ולא שיאכל, שנשבע
ד, (שם, ואמר ג). הלכה (שם אכל ולא שאכל, או ואכל.
את  והביא וגו' בשפתים לבטא תשבע כי נפש "או וֿז)
די  ידו תגיע לא ואם וגו' עזים שעירת או כשבה וגו' אשמו

יונה". בני שני או תורים שתי וגו' והביא שנאמר 9)שה
ממנו". "ונעלם ד) נפש 10)(שם, "או בֿג) (שם, שנאמר

להלן  וראה וגו'". ממנו ונעלם וגו' טמא דבר בכל תגע אשר
בטמא  מדבר הזה שהפסוק למדו השמועה מפי כי ה, הלכה
למעלה  וראה ידע. ולא קודש שאכל טמא או למקדש שנכנס

ג. הלכה פ"א

.·˙„ÏBi‰ Ôa¯˜11O·k ‰‡È·Ó - ‰¯ÈLÚ ‰˙È‰ Ì‡ : »¿««∆∆ƒ»¿»¬ƒ»¿ƒ»∆∆
ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙‡hÁÏ ¯Bz B‡ ‰BÈ Ô·e ‰ÏBÚÏ B˙L Ôa∆¿»¿»∆»¿«»¿ƒ≈
ÌÈ¯Bz ÈzL ‰‡È·Óe „¯BÈ da¯˜ È¯‰ - ˙‚OÓ d„È»»«∆∆¬≈»¿»»≈¿ƒ»¿≈ƒ
elÙ‡ .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¬ƒ

ÂÈÎÒÏ ˙‚OÓ dÈ‡Â ‰OÏ ˙‚OÓ d„È ‰˙È‰12- »¿»»»«∆∆¿∆¿≈»«∆∆ƒ¿»»
ÈÚ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó13. ¿ƒ»»¿«»ƒ

הלכה 11) כפרה מחוסרי מהלכות בפ"א וראה וֿח. יב, שם
ב 12)ג. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ב ראה

נסכים: גם טעון לעולה הקרב היולדת שכבש ד, והלכה
רביעית  לנסך ויין שמן, ההין ברביעית בלול סולת עשרון

זה 13)ההין. דין ונלמד יונה, בני שני או תורים שתי
(שם, שנאמר ממה א) הלכה ד פרק תזריע (פרשת בספרא
שה  לה יש שאם ללמד שה", די ידה תמצא לא "ואם א)

עני. קרבן שמביאה - זה לשה הנצרכים הדברים לה ואין

.‚˙BÓ‰a LÏL ‡È·Ó - ¯‰ËiLk Ú¯ˆn‰14Ô‰Ó . «¿…»¿∆ƒ¿«≈ƒ»¿≈≈∆
‰O·ÎÂ ,ÌL‡ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,ÌÈO·k ÈL15 ¿≈¿»ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»
B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL ‡È·Ó - ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡ .˙‡hÁÏ¿«»ƒ≈»«∆∆≈ƒ¿≈ƒ
O·ÎÂ ,˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¿∆∆

.ÌL‡Ï¿»»

כפרה 14) מחוסרי מהלכות בפ"א וראה כאֿכב. י, יד, שם
ג. הכבשים.15)הלכה מן נקבה

.„˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÏÚ16Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ÏÚÂ17 «¿«»≈¿«ƒ¿«¿«ƒ
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פטור  פרוטה משווה פחות על ונשבע והכופר ממון,
הפקדון. ובפרהסיא 42)משבועת בגלוי אדם ממון שלקח

יד. ידו 43)בחוזק שפשט כגון בסתר אדם ממון שלקח
יודעים. הבעלים ואין חבירו כיס או 44)לתוך עושק, כגון

לו  נתן ולא מלאכה לו עשה או בה, וכיחש אבידה מצא
הממון.45)שכרו. לו שיחזיר זה 46)כשתבעו ולמדו

משבועת  תחטא", - "תחטא שווה בגזירה שם בגמרא
ואשם 47)העדות. יחטא כי "והיה כגֿכה) (שם שנאמר

אשמו  ואת וגו' אותו ושלם וגו' גזל אשר הגזלה את והשיב
באשם. מתכפר הגזילה השבת אחר שרק הרי וגו'". יביא
גזילו  הביא שלא עד אשמו "הביא במשנה: קי. קמא ובבבא
הגר  בגזל שנאמר ממה כן למדו קיא. שם ובגמרא יצא". לא
עליו", בו יכפר אשר הכיפורים איל "מלבד ח): ה, (במדבר
מתכפר  שאינו להורות, עתיד, בלשון יכפר" "אשר נאמר הרי

לכהן. הגזילה את שישיב אחרי כך, אחר שהוא 48)אלא
מארבעה  אחד שהוא הקרן, על חומש להוסיף מחוייב
בראשו  אותו "ושלם כד) שם, (ויקרא שכתוב מפני מהקרן

עליו". יוסף "נתן 49)וחמישיתיו במשנה: שם קמא בבא
אי  החומש את נתן ולא הקרן ולמדו את מעכב", החומש ן

מן  הנהנה (=מן מהקדש הדיוט קיא. שם בגמרא כן
הכפרה, את החומש מעכב לא מעל אם הקדש מה ההקדש)

הכפרה. את מעכב החומש אין הדיוט כלומר,50)אף
ואימתי  זו שבועה על גזלות אשם קרבן מתחייב אימתי

שבועות.51)פטור. וכמה כמה על

.Á‰ÏÈÚn‰ ÏÚ52‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ‰‰p‰ Ïk ?„ˆÈk53 ««¿ƒ»≈«»«∆¡∆ƒ»∆¿»
‰‚‚La Lc˜‰‰ ÔÓ54ÛÈÒBÈÂ ‰‰pM ‰Ó ¯ÈÊÁÓ - ƒ«∆¿≈ƒ¿»»«¬ƒ«∆∆¡»¿ƒ

BÏ ¯tk˙ÈÂ ÌL‡ ·È¯˜ÈÂ LÓÁ55e¯‡a ¯·Îe . …∆¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«≈¿»≈«¿
,‰¯tk‰ ÔÈ·kÚÓ Ô¯w‰Â Ôa¯w‰L ,‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿ƒ»∆«»¿»¿«∆∆¿«¿ƒ««»»

·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â56. ¿≈«…∆¿«≈

אשם.52) קרבן זה על שיש א הלכה למעלה ראה
בשווה 53) "הנהנה נה. מציעא ובבא יח. מעילה משנה

מעל". ההקדש מן ומשלם 54)פרוטה לוקה במזיד אבל
בלבד. מעל 55)קרן תמעול כי "נפש טוֿטז) (שם, שנאמר

אשר  ואת לה' אשמו את והביא ה' מקדשי בשגגה וחטאה
וגו'". עליו יוסף חמישיתו ואת ישלם הקדש מן חטא

ואשם 56) איל - האשם" באיל עליו "יכפר (שם) שנאמר
מעכב. החומש ואין מעכבין

.ËÔÈÈeÁÓz ‰MÓÁa Ba ÔÈÏÚBnL ¯·cÓ ÏÎB‡‰57 »≈ƒ»»∆¬ƒ«¬ƒ»«¿ƒ
LÈ Ì‡ ,„Á‡ Á·fÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««««ƒ∆ƒ∆«∆»ƒ≈
ÏÚ ÌL‡ ·iÁ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰ÏÈÎ‡Â ‰ÏÈÎ‡ ÏÎa¿»¬ƒ»«¬ƒ»»∆¿»«»»»«

„Á‡Â „Á‡ Ïk58,‰ÏÈÚÓa ÔÈ˜lÁÓ ÔÈÈeÁÓz‰L ; »∆»¿∆»∆««¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»
‰a¯‰ ÔÈÈÓk Ô‰ È¯‰Â59ÌÈ˜ÏÁÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «¬≈≈¿ƒƒ«¿≈««ƒ∆≈À¿»ƒ

˙B˙¯k‰ ·eiÁa60È¯‰L :‰ÏÈÚÓa LÈ ‰¯˙È ‡¯ÓÁ . ¿ƒ«¿≈À¿»¿≈»≈ƒ¿ƒ»∆¬≈
‰‰pk ‰p‰Ó‰ da ‰OÚ61‰a¯Ó ÔÓÊÏ ˙Ù¯ËˆÓe ,62, »»»«¿«∆«∆¡∆ƒ¿»∆∆ƒ¿«¿À∆
B˙eÁÈÏL ‰OÚL ÁÈÏLÂ63ÁlLÓ‰ ·iÁ -64‰Ó ; ¿»ƒ«∆»»¿ƒ«»«¿«≈««

.ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡La el‡ ÌÈ¯·c ÔÈ‡M∆≈¿»ƒ≈ƒ¿»»ƒƒ

בחמשה 57) כלומר, נפרדות, קערות בחמש שמתבשלים
תבשילים. יהושע 58)מיני רבי "אמר טו: בכריתות משנה

שהוא  אחת בהעלם תמחויין בה' אחד מזבח באוכל שמעתי
מעילה". משום ואחת אחת כל על כלומר,59)חייב

ואיסור  איסור כל על שחייב איסורים מיני כמה אכל כאילו
האיסורים 60)בנפרד. שבשאר שם ו פרק למעלה ראה

מחלקים. תמחויין לשני 61)אין נותן אחד אם כלומר,
ולא  הנותן, חייב - ממנו שייהנה או שיאכלנו הקדש דבר

שם). (רש"י שקיבל מדבר 62)זה זית חצי אכל שאם
אכל  שנים, שלוש אחר אפילו רב, זמן ולאחר בו, שמועלין
אשם  לחייבו הזיתים חצאי שני מצטרפין - שני זית חצי
טו) (שם, שנאמר ממה יח:) (שם זאת ולמדו מעילה,
גם  מרבה מעל" "תמעול הכפולה הלשון מעל". "תמעול

כזה. ונתן.63)צירוף לאורחים זה בשר תן לו שאמר
הבית 64) בעל שליחותו שעשה "השליח כ. מעילה משנה

"אין  בהם: שאמרו האיסורים, בכל כן שאין מה מעל",
חייב. והשליח עבירה" לדבר שליח

.ÈB‡ËÁ BÏ Ú„eiL CÈ¯ˆ È‡cÂ ÌL‡ ·iÁÓ‰ Ïk»«¿À»»»««»ƒ∆ƒ»«∆¿
·È¯˜È Ck ¯Á‡Â ‰lÁz65B·È¯˜‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÓL‡ ¿ƒ»¿««»«¿ƒ¬»¬»ƒƒ¿ƒ

‰ÏBÚ BÈ‡ - ·È¯˜‰L ¯Á‡ BÏ Ú„BÂ BÏ Ú„eiL Ì„…̃∆∆ƒ»«¿«««∆ƒ¿ƒ≈∆
BÏ66„Á‡ - È‡cÂ ÌL‡ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡ËÁ ÏÎÂ .¿»≈¿∆«»ƒ»»»»««∆»

ÁeLÓ Ô‰k „Á‡Â CÏn‰67ÔÈÂL ı¯‡‰ ÌÚ ¯‡L B‡ «∆∆¿∆»…≈»«¿»«»»∆»ƒ
Ba68.

"והיה 65) כגֿכה) (שם, שכתוב כך, משמע הפסוק פשטות
ולדעת  בתשובה לשוב בעצמו כשיכיר ואשם" יחטא כי
אשמו  ואת וכו' הגזלה את והשיב ואשם "חטא כי ולהודות

וכו'". בית 67)יביא בימי גדול אחר אשם להביא וצריך
המשחה. בשמן שנמשח מה 68)ראשון, אשם. שחייבים

אינו  המשוח שהכהן שווים, שאינם תלוי, באשם כן שאין
שהמלך  הם, חלוקים חטאת קרבן לעניין כן וכמו בו. חייב
עם  ושאר בקר, בן פר - המשוח והכהן עזים, שעיר מביא

הצאן. מן נקבה או עזים שעירת מביאין הארץ

.‡È˜tzÒ Ì‡ ,È‡cÂ ÌL‡ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡ËÁ Ïk»≈¿∆«»ƒ»»»»««ƒƒ¿«≈
ÌeÏkÓ ¯eËt - e‰‡OÚ ‡Ï B‡ e‰‡OÚ Ì‡ BÏ69. ƒ¬»»…¬»»»ƒ¿

·iÁ BÈ‡ - ‰ÏÈÚÓ ˜ÙÒ B„È ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«»¿≈¿ƒ»≈«»
ÌeÏk70.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

כרת 69) שזדונו דבר על אלא תלוי, אשם חייב שאינו
עקיבא  ורבי חכמים בו נחלקו זה ודבר חטאת. ושגגתו

כחכמים. רבינו ופסק כב. כריתות הזכיר 70)במשנה
רבי  של המחלוקת שבה משום מעילה ספק מיוחד באופן

הנ"ל. וחכמים עקיבא

.·ÈÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ÔÈlÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á ÂÈÙÏ ‰˙È‰»¿»¿»»¬ƒ»∆Àƒ«¬ƒ»∆
- ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,Lc˜‰∆¿≈»«««≈∆¿≈»«≈ƒ

¯eËt71ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó - ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯ÊÁ ; »»«¿»«∆«¿ƒ»≈ƒ»»«
B˙ÏÈÚÓ72ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - ‰iM‰ ˙‡ ¯Á‡ ÏÎ‡ ;73. ¿ƒ»»««≈∆«¿ƒ»¿≈∆¿ƒ

ו 71) לא, או בהקדש מעל אם ספק חכמים שהוא כדברי
במשנה. כב שם עקיבא, רבי על שהרי 72)החולקים

מעל. או 73)וודאי מעל אם בספק הוא מהם אחד כל כי
לא.
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ÂÈL„˜ ˙‡ÓËÂ Lc˜Ó ˙‡ÓË ˙‚‚L ÏÚÂ18‡È·Ó ¿«ƒ¿«À¿«ƒ¿»¿À¿«»»»≈ƒ
‰aOk19‰¯ÈÚO B‡20˙BÚe·w‰ ˙B‡hÁ‰ ¯‡Lk ,21. ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»««»«¿

Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL ‡È·Ó - ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«∆∆≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈
˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ»∆»»¿∆»«»¿ƒ≈»«∆∆

‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·Ó - ÛBÚÏ22‰Èe¯w‰ ‡È‰Â .˙ÏÒ »≈ƒ¬ƒƒ»≈»…∆¿ƒ«¿»
˙BÎÏ‰a ‰ÈOÚÓ eL¯t˙ ¯·kL ,‡ËBÁ ˙ÁÓƒ¿«≈∆¿»ƒ¿»¿«¬∆»¿ƒ¿

˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ23. «¬≈«»¿»

א).16) הלכה (למעלה בשגגה בין בזדון ה,17)בין שם
וֿז. וֿז.18)ד, בֿג, הכבשים.19)שם, מן נקבה

העזים.20) מן ד.21)נקבה הלכה פ"א למעלה ראה
יא.22) פי"ז.23)שם,

.‰‰Ê L¯ÙÓe ‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ el‡‰ ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»»≈¿…»ƒ«»¿…»∆
‰‚‚La Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓhÓ ıeÁ ,Ô‡È·‰Ï ·iÁL∆«»«¬ƒ»ƒ»≈∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»

L„˜ ÏÎ‡ B‡24‡ËÁ˙ Èk LÙÂ :ÌL ·e˙k CkL . »«…∆∆»»»¿∆∆ƒ∆¡»
‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ25ÏÎa Úbz ¯L‡ LÙ B‡ .¯ÓB‚Â ¿»¿»»»¿≈∆∆¬∆ƒ«¿»

‡ÓË ¯·c26‡h·Ï Ú·M˙ Èk LÙ B‡ .¯ÓB‚Â »»»≈¿≈∆∆ƒƒ»«¿«≈
ÌÈ˙ÙO·27‰l‡Ó ˙Á‡Ï ÌL‡È ÈÎ ‰È‰Â .¯ÓB‚Â ƒ¿»«ƒ¿≈¿»»ƒ∆¿«¿««≈≈∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯ÓB‚Â28Ôa¯˜ Ô‡k ·iÁL ‰fL , ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆∆∆ƒ≈»»¿»
L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎÂ ‡ÓËpLk - ‡ÓhÏ«»≈¿∆ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ¿»»«…∆

Ú„È ‡Ï ‡e‰Â29‰Ïaw‰ ÈtÓ ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡ .30 ¿…»«««ƒ∆«»»ƒƒ««»»
L¯ÙÓk ‡e‰ È¯‰ -31‰¯Bz ‰·iÁ Le¯Ùa È¯‰L , ¬≈ƒ¿…»∆¬≈¿≈ƒ¿»»

Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓhÏe L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓhÏ ˙¯k32. »≈«»≈∆»«…∆«»≈∆ƒ¿««ƒ¿»
Á·fÓ ¯Oa ÏÎ‡z ¯L‡ LÙp‰Â :¯Ó‡ ÏÎB‡a¿≈∆¡«¿«∆∆¬∆…«»»ƒ∆«
ÒÎp·e .‰˙¯ÎÂ ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ '‰Ï ¯L‡ ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ¬∆«¿À¿»»»¿ƒ¿¿»«ƒ¿»
Ï‰w‰ CBzÓ ‡È‰‰ LÙp‰ ‰˙¯ÎÂ :¯Ó‡ Lc˜nÏ«ƒ¿»∆¡«¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒƒ«»»

‡nË '‰ Lc˜Ó ˙‡ Èk33Â .˙¯k ‰¯Bz ‰·iÁL ÔÂÈÎ34 ƒ∆ƒ¿«ƒ≈¿≈»∆ƒ¿»»»≈
ÔÈ‡È·nL Ôa¯w‰ L¯t ,ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË ÏÚ«À¿«ƒ¿»¿»»»≈≈«»¿»∆¿ƒƒ

Ô˙‚‚L ÏÚ35. «ƒ¿»»

קרבן 24) להביא שחייבים בתורה מפורשים שאינם בשגגה,
ויורד. העדות.25)עולה שבועת מפורש 26)זוהי  ולא

בטומאה. למקדש שנכנס או בטומאה קודש שאכל
ביטוי.27) שבועת ז.28)זוהי ו: ז.29)בשבועות שם

נאמר  טומאתו". - "טומאתו גזירהֿשוה שלמדו רבא, אמר
אדם  בטומאת יגע כי "או ג) ה, (שם ויורד עולה בקרבן כאן
"את  יג) יט, (במדבר מקדש במטמא וכתוב טומאתו", לכל
לא  נדה מי כי מישראל, ההיא הנפש ונכרתה טמא ה' משכן
טומאת  להלן מה - בו" טומאתו עוד יהיה טמא עליו זורק
שחייבין  זו טומאה היא מה פירש (שלא כאן אף מקדש,
קודש, ואוכל מקדש. טומאת היא ויורד) עולה קרבן עליה
למה  בהמה חיה, אני אקרא אומר רבי בברייתא: (שם) נלמד
נפש  "או ב) ה, ויקרא כתוב, ויורד עולה (שבקרבן נאמר
בנבלת  או טמאה חיה בנבלת או טמא דבר בכל תגע אשר
בהמה  גם הרי "חיה" שמזכיר וכיון וגו'", טמאה בהמה
תאכלו", אשר החיה "זאת ב יא, שם כתוב (שהרי בכללה
וגו' פרסה מפרסת "כל ג) (שם, כתוב לזה סמוך ומיד
לו  ולמה חיה) בכלל שבהמה הרי תאכלו", אותה בבהמה
"בהמה  גז"ש ללמוד כדי טמאה", "בהמה גם כאן להזכיר

ונאמר  טמאה", "בהמה כאן נאמר טמאה": בהמה - טמאה
תגע  כי "ונפש בטומאה קדשים באוכל כא) ז, (שם להלן
שקץ  בכל או טמאה בבהמה או אדם בטומאת טמא, בכל
הנפש  ונכרתה לה' אשר השלמים זבח מבשר ואכל טמא,
בטומאה, קודש אוכל לענין מדובר שם מה מעמיה", ההיא
באוכל  מדובר טומאה, שכתוב ויורד) עולה (בקרבן כאן אף

בטומאה. אלא 30)קודש בתורה, מפורש זה אין שהרי
בגזירהֿשוה. במזיד.32)בתורה.31)נלמד

משכן 33) "את יג) יט, (שם הפסוק מן זאת למדו יד: במכות
עז, לאֿתעשה המצוות בספר וראה ונכרתה". טמא ה'

שי. שם ו:35)במזיד.3)4ובהערה שבועות בברייתא
וגו'") טמא דבר בכל תגע אשר (=נפש הכתוב שאין "מנין
מגע  על מחייבו (=שאין וקדשיו מקדש בטומאת אלא מדבר
בטומאה). למקדש נכנס או בטומאה קודש אכל אלאֿאםֿכן
רש"י] - [בזדון הטומאה על וענש והזהיר הואיל הוא: ודין
הטומאה  על וענש כשהזהיר מה הטומאה, על קרבן וחייב
כשחייב  אף וקדשיו, מקדש טומאת על אלא וענש הזהיר לא
מקדש  טומאת על אלא חייב לא הטומאה על קרבן

וקדשיו".

.Â˙Ba¯˜ Ïk36‡È·Ó dÏÚa - ˙·iÁ ‰M‡‰L37ÏÚ »»¿»∆»ƒ»«∆∆«¿»≈ƒ«
‰È„È38‰È‰ Ì‡Â ,ÈÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó - ÈÚ ‰È‰ Ì‡ . »∆»ƒ»»»ƒ≈ƒ»¿«»ƒ¿ƒ»»

¯ÈLÚ Ôa¯˜ ‰È„È ÏÚ ‡È·Ó - ¯ÈLÚ39Ì„‡ ‡È·Óe .40 »ƒ≈ƒ«»∆»»¿«»ƒ≈ƒ»»
Ba È„È ÏÚ41B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚÂ Bza È„È ÏÚÂ42 «¿≈¿¿«¿≈ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿»

ÈÚ Ôa¯˜43ÌÈÁ·fa ÔÏÈÎ‡Óe44. »¿«»ƒ«¬ƒ»«¿»ƒ

זוטא)36) ספרי בשם יב משנה מנגעים (פי"ד הר"ש לדעת
והם  לטהרתה, שבאים בקרבנות אלא חייב הבעל אין
לכפרתה, שבאים קרבנות אבל וסוטה. זיבה לידה, קרבנות
חייב  אינו - בשוגג שבת חיללה או חלב שאכלה כגון
בנדרים  [ועיין צד. אות שם ישראל בתפארת וראה להביא.

שם]. הש"ס ובגליון בנגעים 37)לו. משנה להביא, חייב
קד. מציעא ובבא כד. ובנזיר לה: בנדרים וברייתא שם,

שם).38) בפיה"מ (רבינו יהודא 39)בשבילה ר' דברי
אומרים, ואין (כסףֿמשנה). עליו חולק ואין שם, במשנה
בעלה, קנה אשה שקנתה מה שהרי עניה, היא שנשאת כיון
עליה  מביא אלא עשיר, הוא אם אף עני קרבן בשבילה יביא
בנגעים  לרבינו, בפיה"מ ראה כגופו. שאשתו עשיר, קרבן

שם.40)שם. נגעים עשיר. בנו.41)שהוא בשביל
שהמדובר 42) הר"ש, לדעת ואף כנענים. ובין עבדים [בין

נוהגת  צרעת טומאת הרי למעלה), (ראה כפרה במחוסרי רק
א), הלכה צרעת טומאת מהלכות (פ"ט כנענים בעבדים גם
מטמאי  מהלכות (פ"א זיבה טומאת בהם נוהגת כן וכמו

בקרבנות]. מחוייבים והם ד), הלכה ומושב אף 43)משכב
הוא  כי דוקא, לאו ושפחתו ועבדו ובתו ובנו עשיר. הוא אם
להודיענו  אלו מזכיר אלא אדם, כל בשביל שמביא הדין

על שאף  הסמוכים הגדולים אפילו או הקטנים ובתו בנו
להביא  הכרח לו שיש ושפחתו), דעבדו (דומיא שולחנו
והיה  שולחנו, על טהרותיו יטמאו שלא כדי קרבן בשבילם
עצמו  הוא אם עשיר, קרבן בשבילם שיביא לסברא מקום
קרבן  בשבילם מביא אלא כן, הדבר שאין השמיענו - עשיר
שם). נגעים אחרונה, (משנה עליו חסה שהתורה עני,
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פ"א 44) להלן ראה בקדשים. לאכול מטהרן זה קרבן
אינם  כפרה שמחוסרי א, הלכה כפרה מחוסרי מהלכות

ה. הלכה שם וראה קרבנן, שיביאו עד בקדשים אוכלים

.ÊÔa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÁÈLÓ Ô‰ÎÂ CÏn‰45˙Úe·L ÏÚ «∆∆¿…≈»ƒ«¿ƒƒ»¿»»«¿«
Lc˜Ó ˙‡ÓË ÏÚ B‡ Èeha ˙Úe·L ÏÚ B‡ ˙e„Ú‰»≈«¿«ƒ«À¿«ƒ¿»

ÂÈL„˜Â46˙BËBÈ„‰ ¯‡Lk47Ôa¯˜ ·e˙k‰ ˜lÁ ‡lL ; ¿»»»ƒ¿»∆¿∆…ƒ≈«»»¿«
ÁÈLÓ Ô‰k Ôa¯wÓe ËBÈ„‰ Ôa¯wÓ CÏÓ48‡l‡ ∆∆ƒ»¿«∆¿ƒ»¿«…≈»ƒ«∆»

˙BÂˆna49BÓk ,‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ô˙‚‚L ÏÚ ÌÈ·iÁL «ƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿»»«»¿»¿
e¯‡aL50ÌÈÂL Ôlk „¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜a Ï·‡ ,51¯·k . ∆≈«¿¬»¿»¿»∆¿≈À»»ƒ¿»

˙BÚe·L ˙BÎÏ‰a e¯‡a52ÏÚ ·iÁ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ , ≈«¿¿ƒ¿¿≈»«ƒ¿∆«»«
È˙ÓÈ‡Â ,Èeha ˙‚‚L ˙Úe·L ÏÚÂ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈¿«¿«ƒ¿«ƒ¿≈»«
˙Ba¯˜ ·iÁ ‰È‰È C¯„ ‰Ê È‡ ÏÚÂ ;Ô‰ÈÏÚ ¯eËt ‰È‰Èƒ¿∆»¬≈∆¿«≈∆∆∆ƒ¿∆«»»¿»
·iÁ ‰È‰È ‡Ï C¯„ ‰Ê È‡ ÏÚÂ ,˙BÚe·M‰ ÔÈÓk ‰a¯‰«¿≈¿ƒ¿««¿¿«≈∆∆∆…ƒ¿∆«»

‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰·e .„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡53,¯‡·‡ ∆»»¿»∆»¿ƒ¿¿À¿≈«»»¬»≈
,‰a¯‰ ˙Ba¯˜ Ú¯ˆn‰Â ˙„ÏBi‰ ·iÁ˙z C¯„ ‰ÊÈ‡a¿≈∆∆∆ƒ¿«≈«∆∆¿«¿…»»¿»«¿≈
.„Á‡ Ôa¯˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ·iÁ˙È C¯„ ‰Ê È‡·e¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈∆»¿»∆»

שפתים 45) ביטוי ועל הקול שמיעת "על ט. בהוריות משנה
והנשיא  והיחיד פטורין, ביתֿדין וקדשיו מקדש טומאת ועל
חייבין  "אין במשנה ח: שם שאמרו ומה חייבין". והמשיח
שפתים  ביטוי ועל הקול שמיעת על וביתֿדין) המשיח (כהן
רבי  דברי בהם, כיוצא והנשיא וקדשיו, מקדש טומאת ועל
המשיח  כהן שאין שם) (בפיה"מ רבינו מפרש הגלילי" יוסי
קרבן  כהדיוט מביאין אלא עזים, שעיר והמלך פר, מביא
ומה  כאן). וכסףֿמשנה הראב"ד בהשגת (וראה ויורד עולה
חייב  אינו המלך כי שם) (במשנה עקיבא רבי שאמר
מעיד  לא אותו, דנין ולא דן לא שהמלך העדות, בשבועת
שבועות  מהלכות בפ"י רבינו פסק (וכן אותו מעידין ולא
שאינו  מעידיו אחד המלך שהיה או וכו' עדיו "היו א הלכה
כל  - העדות") משבועת פטורין ונשבעו, וכו' להעיד ראוי
לבוא  מלך של מכבודו זה שאין משום אלא אינו זה
והנתבעים  ביתֿהדין באו אם אבל עדותו, להגיד לביתֿהדין
כפר  אם זה ובאופן עדותו, מקבלים שם, והעיד המלך לבית
וראה  שבועה, בקרבן חייב עדות יודע שאינו ונשבע

רוקח. ובמעשה המשנה מנה 46)במרכבת (ה"א) [למעלה
ש"יולדת" לפי השמיטם; וכאן ויולדת", מצורע גם רבינו
שאין  ה"ה, מלכים מהלכות בפ"א (ראה במלך לא אינה
ביאת  מהל' בפ"ט (ראה גדול בכהן ולא מלכה), מעמידים
ו"מצורע", כהונה). קדושת אין אהרן שבבנות ה"א, מקדש
(ראה  כ"ג מלהיות נפסל כי שאם בכ"ג, שישנו אע"פ
במועד  שאמרו ומה במשנה. מה: ובבכורות יב: בהוריות
דכל  גדול כהן והא גדול, כהן לרבות "והצרוע יד: קטן

כ  ברגל",השנה צרעתו נוהג (מצורע) שמעֿמינה וכו' רגל
ופורם, פורע אינו שעבר, גדול כהן שגם משום היינו
ז, הלכה פט"ו להלן רבינו דברי ולפי יא: בהוריות כמפורש
עליו, גדולה כהונה דיני כל מום, מחמת שעבר גדול כהן גם
שם  בריטב"א ועיין ברגל. אדם ככל הוא הרי כן ואם
עמודים  ח"ב שם מפריש ר"י תלמיד ידידיה ר' ובתוספות
ככהן  המצוות, כל על הבא פר הוא מביא - (8 הערה יזֿיח
מביא  מום, מחמת שעבר גדול כהן גם הרי המשמש, גדול

שלענין  כאן, להביא לו והיה שם, פט"ו להלן כמפורש פר
משום  השמיטו - כהדיוט, הוא הרי ויורד עולה קרבן
עבר  שנצטרע (=מלך) נשיא שהרי שייך, אינו שבמלך
וכן  ט, הלכה שם (להלן כהדיוט הוא והרי מנשיאותו,
שתי  ד"ה ובתוספות כ. שם ועיין קז: בסנהדרין מפורש
הוא  הרי ויורד, עולה שלענין לומר צריך ואין שנים),

ד,47)כהדיוט]. הלכה למעלה וראה ויורד. עולה קרבן
ויורד. עולה קרבן עזים 48)מהו שעיר מביא שהמלך

עזים  שעירת - וההדיוט בקר, בן פר - המשוח והכהן (זכר),
הכבשים. מן נקבה או לא49ֿ)(נקבה) מצוות כלומר

א.50)תעשה. הלכה פ"א והכהן 51)למעלה המלך
שבתורה  המצוות "כל (ט.): שם משנה וההדיוט. המשוח
מביא  היחיד חטאת, שגגתן ועל כרת זדונן על שחייבין
פר  מביאין וביתֿדין ומשיח שעיר, והנשיא ושעירה, כשבה
מקדש  טומאת ועל שפתים ביטוי ועל הקול שמיעת ועל וכו'
חייבין". והמשיח והנשיא והיחיד פטורין, ביתֿדין וקדשיו
ומשיח  ונשיא נפש, ואם באשמות "דכתיב שם רש"י ופירש

הן". אחת נפש טֿי.52)בכלל ד ֿו, פ"א 53)פרקים
ופ"ד.

.Á‰‚‚Lk ÔB„f‰ ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·n‰ Ïk54‰È‰ Ì‡ , »«≈ƒ»¿»««»ƒ¿»»ƒ»»
Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt - Òe‡55¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . »»ƒ«»¿»¿≈»ƒ«¿»

Ô˙‚‚L ÏÚ ‡l‡ ˙‡hÁ ·iÁ BÈ‡L ˙B¯·Ú56Ì‡L , ¬≈∆≈«»«»∆»«ƒ¿»»∆ƒ
¯eËt - Òe‡ ‰È‰57. »»»»

א),54) הלכה ט פרק (למעלה חרופה שפחה על הבא כגון
ושבועת  א), הלכה זה בפרק (למעלה העדות ושבועת

ז). הלכה פ"ט (למעלה בכריתות 55)הפקדון תוספתא
באונס  כולם כשגגה, הזדון על מביאין "ארבעה פ"א:
וגם  כשוגג, הזדון על (=שחייב הנזיר" מן חוץ פטורים,
וראה  ג) הלכה נזירות מהלכות בפ"ו ראה האונס, על חייב

כאן. ולחםֿמשנה שכיון 56)בקריתֿספר זדונן, על ולא
- המזיד על ולא בלבד השוגג על אלא התורה חייבה שלא

האונס. על חייבה שלא יז:57)כלֿשכן בשבועות ראה
בשעת  שלא אשתו על שהבא ו) הלכה פ"ה (ולמעלה ויח.
מקרבן  פטורין אלו הרי תשמיש, בשעת דם וראתה וסתה

לעשות. לו היה ומה אנוס שזה מפני חטאת,

.ËB˙‡hÁ ÏL ‰O·ÎÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L ÈÓ58CÈ¯ˆÂ ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»∆«»¿»ƒ
Ô‰Ï59‰¯ÈÚO ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -60˙BÚn‰ Ì˙B‡ ÏlÁÈÂ »∆¬≈∆≈ƒ¿ƒ»ƒ«≈»«»

‰¯ÈÚO‰ ÏÚ61Ô‰a ‰‰ÈÂ62LÈ¯Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««¿ƒ»¿≈»∆»∆¿≈ƒƒ¿ƒ
‰¯ÈÚMÏ63‰aOk Á˜ÏÂ64.Ô‰a ‰‰È - «¿ƒ»¿»«ƒ¿»≈»∆»∆

(ובעשיר 58) ויורד עולה של חטאת בקרבן כאן המדובר
אבל  דבר, של טעמו להלן ראה שעירה), או כבשה שמביא
כבשה  שמביא ד, הלכה פ"א למעלה (ראה קבועה בחטאת
יפלו  - לחטאת שהפריש המעות מן נשאר אם שעירה), או
ט. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פ"ה ראה לנדבה,

השעירה 59) שדמי וכגון שהעני, וכגון הללו, למעות
הכבשה. מדמי כז:60)פחותים בכריתות משנה

הזאת,61) השעירה על מקדושתם המעות את פודה הוא
לחולין. היוצאים המעות תחת בקדושה נכנסת והיא

לשעירה.62) כבשה שבין מההפרש שחסך האלו במעות
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ÂÈL„˜ ˙‡ÓËÂ Lc˜Ó ˙‡ÓË ˙‚‚L ÏÚÂ18‡È·Ó ¿«ƒ¿«À¿«ƒ¿»¿À¿«»»»≈ƒ
‰aOk19‰¯ÈÚO B‡20˙BÚe·w‰ ˙B‡hÁ‰ ¯‡Lk ,21. ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»««»«¿

Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL ‡È·Ó - ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«∆∆≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈
˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ»∆»»¿∆»«»¿ƒ≈»«∆∆

‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·Ó - ÛBÚÏ22‰Èe¯w‰ ‡È‰Â .˙ÏÒ »≈ƒ¬ƒƒ»≈»…∆¿ƒ«¿»
˙BÎÏ‰a ‰ÈOÚÓ eL¯t˙ ¯·kL ,‡ËBÁ ˙ÁÓƒ¿«≈∆¿»ƒ¿»¿«¬∆»¿ƒ¿

˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ23. «¬≈«»¿»

א).16) הלכה (למעלה בשגגה בין בזדון ה,17)בין שם
וֿז. וֿז.18)ד, בֿג, הכבשים.19)שם, מן נקבה

העזים.20) מן ד.21)נקבה הלכה פ"א למעלה ראה
יא.22) פי"ז.23)שם,

.‰‰Ê L¯ÙÓe ‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ el‡‰ ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»»≈¿…»ƒ«»¿…»∆
‰‚‚La Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓhÓ ıeÁ ,Ô‡È·‰Ï ·iÁL∆«»«¬ƒ»ƒ»≈∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»

L„˜ ÏÎ‡ B‡24‡ËÁ˙ Èk LÙÂ :ÌL ·e˙k CkL . »«…∆∆»»»¿∆∆ƒ∆¡»
‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ25ÏÎa Úbz ¯L‡ LÙ B‡ .¯ÓB‚Â ¿»¿»»»¿≈∆∆¬∆ƒ«¿»

‡ÓË ¯·c26‡h·Ï Ú·M˙ Èk LÙ B‡ .¯ÓB‚Â »»»≈¿≈∆∆ƒƒ»«¿«≈
ÌÈ˙ÙO·27‰l‡Ó ˙Á‡Ï ÌL‡È ÈÎ ‰È‰Â .¯ÓB‚Â ƒ¿»«ƒ¿≈¿»»ƒ∆¿«¿««≈≈∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯ÓB‚Â28Ôa¯˜ Ô‡k ·iÁL ‰fL , ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆∆∆ƒ≈»»¿»
L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎÂ ‡ÓËpLk - ‡ÓhÏ«»≈¿∆ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ¿»»«…∆

Ú„È ‡Ï ‡e‰Â29‰Ïaw‰ ÈtÓ ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡ .30 ¿…»«««ƒ∆«»»ƒƒ««»»
L¯ÙÓk ‡e‰ È¯‰ -31‰¯Bz ‰·iÁ Le¯Ùa È¯‰L , ¬≈ƒ¿…»∆¬≈¿≈ƒ¿»»

Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓhÏe L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓhÏ ˙¯k32. »≈«»≈∆»«…∆«»≈∆ƒ¿««ƒ¿»
Á·fÓ ¯Oa ÏÎ‡z ¯L‡ LÙp‰Â :¯Ó‡ ÏÎB‡a¿≈∆¡«¿«∆∆¬∆…«»»ƒ∆«
ÒÎp·e .‰˙¯ÎÂ ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ '‰Ï ¯L‡ ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ¬∆«¿À¿»»»¿ƒ¿¿»«ƒ¿»
Ï‰w‰ CBzÓ ‡È‰‰ LÙp‰ ‰˙¯ÎÂ :¯Ó‡ Lc˜nÏ«ƒ¿»∆¡«¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒƒ«»»

‡nË '‰ Lc˜Ó ˙‡ Èk33Â .˙¯k ‰¯Bz ‰·iÁL ÔÂÈÎ34 ƒ∆ƒ¿«ƒ≈¿≈»∆ƒ¿»»»≈
ÔÈ‡È·nL Ôa¯w‰ L¯t ,ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË ÏÚ«À¿«ƒ¿»¿»»»≈≈«»¿»∆¿ƒƒ

Ô˙‚‚L ÏÚ35. «ƒ¿»»

קרבן 24) להביא שחייבים בתורה מפורשים שאינם בשגגה,
ויורד. העדות.25)עולה שבועת מפורש 26)זוהי  ולא

בטומאה. למקדש שנכנס או בטומאה קודש שאכל
ביטוי.27) שבועת ז.28)זוהי ו: ז.29)בשבועות שם

נאמר  טומאתו". - "טומאתו גזירהֿשוה שלמדו רבא, אמר
אדם  בטומאת יגע כי "או ג) ה, (שם ויורד עולה בקרבן כאן
"את  יג) יט, (במדבר מקדש במטמא וכתוב טומאתו", לכל
לא  נדה מי כי מישראל, ההיא הנפש ונכרתה טמא ה' משכן
טומאת  להלן מה - בו" טומאתו עוד יהיה טמא עליו זורק
שחייבין  זו טומאה היא מה פירש (שלא כאן אף מקדש,
קודש, ואוכל מקדש. טומאת היא ויורד) עולה קרבן עליה
למה  בהמה חיה, אני אקרא אומר רבי בברייתא: (שם) נלמד
נפש  "או ב) ה, ויקרא כתוב, ויורד עולה (שבקרבן נאמר
בנבלת  או טמאה חיה בנבלת או טמא דבר בכל תגע אשר
בהמה  גם הרי "חיה" שמזכיר וכיון וגו'", טמאה בהמה
תאכלו", אשר החיה "זאת ב יא, שם כתוב (שהרי בכללה
וגו' פרסה מפרסת "כל ג) (שם, כתוב לזה סמוך ומיד
לו  ולמה חיה) בכלל שבהמה הרי תאכלו", אותה בבהמה
"בהמה  גז"ש ללמוד כדי טמאה", "בהמה גם כאן להזכיר

ונאמר  טמאה", "בהמה כאן נאמר טמאה": בהמה - טמאה
תגע  כי "ונפש בטומאה קדשים באוכל כא) ז, (שם להלן
שקץ  בכל או טמאה בבהמה או אדם בטומאת טמא, בכל
הנפש  ונכרתה לה' אשר השלמים זבח מבשר ואכל טמא,
בטומאה, קודש אוכל לענין מדובר שם מה מעמיה", ההיא
באוכל  מדובר טומאה, שכתוב ויורד) עולה (בקרבן כאן אף

בטומאה. אלא 30)קודש בתורה, מפורש זה אין שהרי
בגזירהֿשוה. במזיד.32)בתורה.31)נלמד

משכן 33) "את יג) יט, (שם הפסוק מן זאת למדו יד: במכות
עז, לאֿתעשה המצוות בספר וראה ונכרתה". טמא ה'

שי. שם ו:35)במזיד.3)4ובהערה שבועות בברייתא
וגו'") טמא דבר בכל תגע אשר (=נפש הכתוב שאין "מנין
מגע  על מחייבו (=שאין וקדשיו מקדש בטומאת אלא מדבר
בטומאה). למקדש נכנס או בטומאה קודש אכל אלאֿאםֿכן
רש"י] - [בזדון הטומאה על וענש והזהיר הואיל הוא: ודין
הטומאה  על וענש כשהזהיר מה הטומאה, על קרבן וחייב
כשחייב  אף וקדשיו, מקדש טומאת על אלא וענש הזהיר לא
מקדש  טומאת על אלא חייב לא הטומאה על קרבן

וקדשיו".

.Â˙Ba¯˜ Ïk36‡È·Ó dÏÚa - ˙·iÁ ‰M‡‰L37ÏÚ »»¿»∆»ƒ»«∆∆«¿»≈ƒ«
‰È„È38‰È‰ Ì‡Â ,ÈÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó - ÈÚ ‰È‰ Ì‡ . »∆»ƒ»»»ƒ≈ƒ»¿«»ƒ¿ƒ»»

¯ÈLÚ Ôa¯˜ ‰È„È ÏÚ ‡È·Ó - ¯ÈLÚ39Ì„‡ ‡È·Óe .40 »ƒ≈ƒ«»∆»»¿«»ƒ≈ƒ»»
Ba È„È ÏÚ41B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚÂ Bza È„È ÏÚÂ42 «¿≈¿¿«¿≈ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿»

ÈÚ Ôa¯˜43ÌÈÁ·fa ÔÏÈÎ‡Óe44. »¿«»ƒ«¬ƒ»«¿»ƒ

זוטא)36) ספרי בשם יב משנה מנגעים (פי"ד הר"ש לדעת
והם  לטהרתה, שבאים בקרבנות אלא חייב הבעל אין
לכפרתה, שבאים קרבנות אבל וסוטה. זיבה לידה, קרבנות
חייב  אינו - בשוגג שבת חיללה או חלב שאכלה כגון
בנדרים  [ועיין צד. אות שם ישראל בתפארת וראה להביא.

שם]. הש"ס ובגליון בנגעים 37)לו. משנה להביא, חייב
קד. מציעא ובבא כד. ובנזיר לה: בנדרים וברייתא שם,

שם).38) בפיה"מ (רבינו יהודא 39)בשבילה ר' דברי
אומרים, ואין (כסףֿמשנה). עליו חולק ואין שם, במשנה
בעלה, קנה אשה שקנתה מה שהרי עניה, היא שנשאת כיון
עליה  מביא אלא עשיר, הוא אם אף עני קרבן בשבילה יביא
בנגעים  לרבינו, בפיה"מ ראה כגופו. שאשתו עשיר, קרבן

שם.40)שם. נגעים עשיר. בנו.41)שהוא בשביל
שהמדובר 42) הר"ש, לדעת ואף כנענים. ובין עבדים [בין

נוהגת  צרעת טומאת הרי למעלה), (ראה כפרה במחוסרי רק
א), הלכה צרעת טומאת מהלכות (פ"ט כנענים בעבדים גם
מטמאי  מהלכות (פ"א זיבה טומאת בהם נוהגת כן וכמו

בקרבנות]. מחוייבים והם ד), הלכה ומושב אף 43)משכב
הוא  כי דוקא, לאו ושפחתו ועבדו ובתו ובנו עשיר. הוא אם
להודיענו  אלו מזכיר אלא אדם, כל בשביל שמביא הדין

על שאף  הסמוכים הגדולים אפילו או הקטנים ובתו בנו
להביא  הכרח לו שיש ושפחתו), דעבדו (דומיא שולחנו
והיה  שולחנו, על טהרותיו יטמאו שלא כדי קרבן בשבילם
עצמו  הוא אם עשיר, קרבן בשבילם שיביא לסברא מקום
קרבן  בשבילם מביא אלא כן, הדבר שאין השמיענו - עשיר
שם). נגעים אחרונה, (משנה עליו חסה שהתורה עני,
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ויורד  עולה בקרבן שנאמר ממה בגמרא) (שם כן ולמדו
חטאתו. ממקצת - "מחטאתו" - "מחטאתו" וֿי) ה, (ויקרא
מתכפר  העני שאם לחטאתו, שהפריש הדבר ממקצת כלומר,
לרבינו  בפיה"מ גם וראה בהנאה, מותר והנותר במקצת,
למעות, צריך הוא אם שדווקא רבינו מדברי ונראה שם.
יותר  כשהכבשה להיפך (או זולה יותר שהשעירה וכגון
לא  למעות, צריך אינו אם אבל לשנות, לו מותר אז זולה),
ובפירש"י  לכבשה. משעירה או לשעירה כבשה מן ישנה
וראה  ברצונו, תלוי שהכל נראה שם, כריתות במשנה

המשנה. מעות 63)מרכבת שהפריש כלומר, שם. משנה
וצריך  זולה, יותר והכבשה והעני, שעירה, לקנות בשביל
השעירה. לשווי הכבשה שווי בין שבהפרש הללו למעות

למעלה.64) כמבואר הכבשה, עלֿידי המעות את וחילל

.È‰Ó‰aÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰65ÈÚ‰Â66ÈzL ÁwÈ - ƒ¿ƒ»«¿≈»¿∆¡ƒƒ«¿≈
‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz67Ì˙B‡ Ô‰ÈÏÚ ÏlÁÈÂ ƒ¿≈¿≈»ƒ«≈¬≈∆»

B‡ ‰BÈ È·Ï ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ .Ì‰a ‰‰ÈÂ ˙BÚn‰«»¿≈»∆»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»
ÌÈ¯BzÏ68‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·È - ÈÚ‰Â69ÏlÁÈÂ «ƒ¿∆¡ƒ»ƒ¬ƒƒ»≈»ƒ«≈

‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a ‰‰ÈÂ ˙BÚn‰ Ì˙B‡ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»«»¿≈»∆»∆¿≈ƒ»»
- ¯ÈLÚ‰Â ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ÈÚ»ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ»≈»¿∆¡ƒ

Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ70¯ÈLÚ‰Â ÛBÚÏ LÈ¯Ù‰ .ÛBÚ ‡È·ÈÂ ƒ¬≈∆¿»ƒƒ¿ƒ¿¿∆¡ƒ
elÙ‡ .‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk ‡È·ÈÂ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ -ƒ¬≈∆¿»ƒƒ¿»¿ƒ»¬ƒ

ÒÒB‚ BLÈ¯BÓ ‰È‰71ÈÚ ‰Ê È¯‰ -72˙eÓiL „Ú »»ƒ≈¬≈∆»ƒ«∆»
epL¯ÈÈÂ BLÈ¯BÓ73. ƒ¿ƒ»∆

עולה 65) קרבן שיקריבו שמצוותם מהששה באחד המדובר
לקנות  כדי מעות שהפריש ובעשיר א), הלכה (למעלה ויורד

לחטאת. כבשה) או (=שעירה מנכסיו,66)בהמה ירד
או  תורים שתי - העני קרבן כי בֿגֿד הלכות למעלה וראה

יונה. בני מעות 67)שני הפריש כבר כי ואף שם. משנה
זה  ואף עני. קרבן אלא מביא אינו שהעני כיון עשיר, לקרבן
הכהן  עליו "וכפר ו) ה, (ויקרא שנאמר ממה שם למדו
(ראה  חטאתו מקצת משמע "מחטאתו", - מחטאתו"
הדמים. ממקצת עוף יביא העני אם כלומר, למעלה),

או 68) ביטוי שבועת או העדות בשבועת כאן המדובר
עולה  של דרגות שלש בהם שיש וקדשיו, מקדש טומאת

ד. הלכה למעלה ראה ואף 69)ויורד, שם. במשנה
כיון  - היונה בני לשני או תורים לשתי מעות כבר שהפריש
זה  ואף למנחה. סולת האיפה עשירית רק מביא עוד, שהעני
הכהן  עליו "וכפר י) (שם, שנאמר ממה (שם) נלמד
לשתי  מעות הפריש אם כלומר, חטאתו. מקצת מחטאתו",
ממקצת  מביא עוד, העני ושוב יונה, בני שני או תורים

האיפה. עשירית הללו, כי 70)הדמים ואף שם. משנה
להוסיף  צריך שהעשיר כיון - עני לקרבן המעות הפריש כבר
שנאמר  ממה שם בגמרא כן ולמדו עשיר. קרבן ולהביא
חטאתו" "על חטאתו", על הכהן עליו "וכפר יג) (שם,
הדמים  על להוסיף צריך בינתיים, העשיר שאם משמע

עשיר. קרבן עשיר.71)ולהביא ויהיה ממנו, לירש ועתיד
עני.72) קרבן ומביא אותו, ירש שלא זמן ויצטרך 73)כל

"אבל  יז: ערכין משנה עשיר. לקרבן עד מעות להוסיף
להקדש  אין וכו' לו והניח אביו מת אפילו כן, אינו בקרבנות
שהיה  המשנה שכוונת בגמרא) יח. (שם ופירשו כלום". בה

קאֿמשמעֿלן  למיתה, גוססין רוב דתימא מהו גוסס, אביו
שהגוסס  לפי לעני, היורש עדיין נחשב מת שלא זמן שכל

מג. נזיר ראה דבריו, לכל כחי הוא

.‡Èda ÏÙÂ ‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk LÈ¯Ù‰L ¯ÈLÚ»ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿»«»
ÌeÓ74‰ˆ¯ Ì‡ - [ÈÚ‰Â]75Ï·‡ .ÛBÚ ‰ÈÓ„a ‡È·È , ¿∆¡ƒƒ»»»ƒ¿»∆»¬»

ÏÒÙÂ ÛBÚ LÈ¯Ù‰ Ì‡76˙È¯ÈOÚ ÂÈÓ„a ‡È·È ‡Ï - ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«…»ƒ¿»»¬ƒƒ
ÔBÈ„t ÛBÚÏ ÔÈ‡L ,‰ÙÈ‡‰77. »≈»∆≈»ƒ¿

כז:74) כריתות ומשמע 75)ברייתא שם. בברייתא הוא כן
שעכשיו  אףֿעלֿפי אחרת, כשבה בדמיה יביא רצה שאם
יב, משנה יד פרק בנגעים וברע"ב בר"ש מפורש וכן העני.
היינו  יצא", עשיר, קרבן שהביא עני "מצורע שאמרו שמה
משנה  פ"ו כריתות ישראל בתפארת [וראה לכתחילה אפילו

עיון]. וצריך נה, אות בו 76)ח "ונפל כתב לא בעוף
מהלכות  (פ"ג בעוף פוסלים המומים שאין לפי מום",
רגלו, שנקטעה היינו "ונפסל", אלא א) הלכה מזבח איסורי

(שם). המזבח גבי על חסר מקריבים ברייתא 77)שאין
"והעמיד  אמרו: ה) הלכה ד פרשה (בחוקותי ובספרא שם.
מדבר  זה שפסוק לב: בתמורה (ראה הכהן לפני הבהמה את
וכו' והעצים העופות ואין נפדית בהמה המוקדשין), בפסולי
בפ"ה  שם, המשניות בפירוש רבינו בדברי וראה נפדים".
איסורי  מהלכות ובפ"ו י, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות

ד. הלכה מזבח

.·ÈLÈ¯Ù‰78‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ79‡lL „Ú :¯ÈLÚ‰Â ƒ¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿∆¡ƒ«∆…
ÈÏk· ‰L„˜80˙BÁn‰ ÏÎk ‡È‰ È¯‰ -81‰„t˙Â , »¿»«¿ƒ¬≈ƒ¿»«¿»¿ƒ»∆

ÏÎ‡˙Â82ÈÏk· ‰L„wMÓe ;83‡ˆ˙Â d˙¯eˆ ¯aÚz - ¿≈»≈ƒ∆»¿»«¿ƒ¿À«»»¿≈≈
‰Ù¯O‰ ˙È·Ï84. ¿≈«¿≈»

פ"ד.78) כריתות עני.79)תוספתא זמן 80)כדין כל
קדושת  קדשה לא שרת, כלי לתוך הסולת עדיין שם שלא
ק: (מנחות נפדית דמים וקדושת דמים, קדושת אלא הגוף,

ה). הלכה שם מזבח איסורי שנטמאו 81)והלכות
שם. מזבח איסורי הלכות ראה אותן, שפודין ושנפסלו

"רבי 82) קא. במנחות אמרו וכן נטמאה. שלא אףֿעלֿפי
חוץ  נפדין. אין טהורין נפדין, טמאין כולן אומר, אליעזר
תורה  אמרה שהרי חוטא, מנחת של האיפה מעשירית
לכך  כלומר, חטאתו", "על "מחטאתו" יֿיג) ו, ה, (ויקרא
עני  היה שאם חטאתו", "על האיפה עשירית אצל כתוב
מעות, עליה ויוסיף יפדנה והעשיר, האיפה, עשירית והפריש
(רש"י  שם בכריתות שאמרו כמו שעירה, או כבשה ויביא

קדשה 83)שם). שרת, כלי לתוך הסולת את ִֶָמׁשׂשם
(שם). נפדית הגוף קדושת ואין הגוף, קדושת הסולת

בגוף 84) אינו שהפסול מכיון כלומר, שם. כריתות תוספתא
את  לשרוף אסור שהעשיר, המנחה בבעל אלא המנחה
בפ"ד  ראה תשרף, ואחרֿכך צורתה תעובר אלא מיד המנחה

ג. הלכה פסח קרבן מהלכות

.‚ÈÔ˜ LÈ¯Ù‰L ¯ÈLÚ85ÓÏ‰aOk ‰ÈÓ„a ÁwÏÂ d¯Î »ƒ∆ƒ¿ƒ≈¿»¿»¿ƒ«¿»∆»ƒ¿»
‰¯ÈÚO B‡86ÈÚ‰Â87BÊ Ô˜ ‡È·È -88Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»¿∆¡ƒ»ƒ≈««ƒ

˙ÈÁ„ ‡È‰L ÌÈÓc ˙M„˜ ‡È‰L89‡Ï ‰nÏÂ . ∆ƒ¿À«»ƒ∆ƒƒ¿≈¿»»…
?˙ÈÁ„90ÈeÁ„ BÈ‡ B¯wÚÓ ÈeÁcL ÈtÓ91È¯‰Â , ƒ¿≈ƒ¿≈∆ƒ≈ƒ»≈ƒ«¬≈
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קכט zebby zekld - zepaxw xtq - hay e"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

·È¯˜‰L ÈÚ .‰zÚ BÏ BÊ Ô˜ ‰‡¯92- ¯ÈLÚ Ôa¯˜ ƒ¿∆≈«»»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿«»ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï - ÈÚ Ôa¯˜ ·È¯˜‰L ¯ÈLÚÂ ,‡ˆÈ»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿«»ƒ…»»

אושעיא,85) רבי אמר אלעזר ר' "אמר כח. כז: בכריתות
ומפרש  והעני". לכבשתו קן שהפריש עשיר מקדש מטמא
כשבה". בדמיה וליקח "למכרה - "לכבשתו" רבינו

קרבן 86) לצורך למכרה דמים, בקדושת קדושה היא והרי
עני.87)עשיר. קרבן להביא שיפדה 88)שיכול לאחר

עני. לקרבן ויקדישנה זו 89)אותה דמים קדושת כלומר,
לקרבן  לכתחילה ראוי אינו שעני לפי נדחית, - עשיר לקרבן

ודאי 90)עשיר. נדחית, הגוף בקדושת היתה אילו כלומר,
אם  אפילו אלא מלהקריבה, לגמרי להידחות צריכה היתה
להידחות  היא צריכה נדחית, דמים קדושת אלא עליה אין
טו  בפרק רבינו מדברי נראה וכן (לחםֿמשנה). מהקרבה
נדחית, דמים שקדושת ד, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

הקרבן. דמים 91)מדחה שקדושת אמרו שם בגמרא
כתב  ח הלכה ג פרק ולמעלה כן. פסק לא רבינו אבל מדחה,
גם  וכ"כ נדחים. חיים בעלי אין ונדחה בנראה שגם רבינו,
כ"ד, בהלכה גם ועיי"ש כג. הלכה המוקדשין מפסולי בפ"ג
שם. פ"ג למעלה ובלח"מ ה"ד, הקרבנות ממעשה ובפט"ו

הי"א.92) למעלה וראה מי"ב. פי"ד נגעים

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ויורד.1) עולה קרבן דיני יבאר

.‡Lc˜Ó ˙‡ÓË ˙‚‚La LÈ ÈepL2ÂÈL„˜Â3‰Ó ƒ≈¿ƒ¿«À¿«ƒ¿»¿»»»«
‚‚ML ÔÂÈk ,˙B˙¯k‰ ÏkL .˙B˙¯k ¯‡La Ôk ÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿»¿≈∆»«¿≈≈»∆»«
BÏ ‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ËÁL ÛBqa BÏ Ú„BÂ¿««∆»»««ƒ∆…»¿»
˙‡ÓËa Ï·‡ ;˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰lÁza ‰ÚÈ„È¿ƒ»«¿ƒ»¬≈∆«»«»¬»¿À¿«
„Ú „¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ÂÈL„˜Â Lc˜Óƒ¿»¿»»»≈≈ƒ»¿»∆¿≈«

‰‡ÓhÏ ‰ÚÈ„È BÏ ‰È‰zL4L„wÏ ‰ÚÈ„ÈÂ5B‡ ∆ƒ¿∆¿ƒ»«À¿»ƒƒ»«…∆
Lc˜nÏ6‰lÁza7B‡ L„wÏ ‰ÚÈ„ÈÂ ‰‡ÓhÏ ‰ÚÈ„ÈÂ , «ƒ¿»«¿ƒ»ƒƒ»«À¿»ƒƒ»«…∆

‡ÓË ?„ˆÈk .ÌÈ˙Èa ÌÏÚ‰Â ,ÛBqa Lc˜nÏ8ÒÎÂ «ƒ¿»«¿∆¿≈≈¿«ƒ≈«ƒ¿»¿ƒ¿«
L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ9‡ÓËpL BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â , «ƒ¿»»«…∆¿««»«∆ƒ¿»

‰È‰ L„wLÂ ,ÒÎpL B‡ ÏÎ‡L ‰ÚLa ‡ÓË ‰È‰LÂ¿∆»»»≈¿»»∆»«∆ƒ¿«¿∆…∆»»
BÏÎ‡L ‰Ê10‰Ê È¯‰ - BÏ ÒÎpL ‰Ê ‰È‰ Lc˜Ó B‡ ∆∆¬»ƒ¿»»»∆∆ƒ¿«¬≈∆

‰fLÂ [L„˜ ‰fLÂ] ‡ÓËpL Ú„iL „Ú ,Ôa¯wÓ ¯eËt»ƒ»¿»«∆≈«∆ƒ¿»¿∆∆…∆¿∆∆
‡ÓË ?„ˆÈk .ÏÎ‡iL Ì„˜ B‡ ÒkiL Ì„˜ Lc˜Ó11 ƒ¿»…∆∆ƒ»≈…∆∆…«≈«ƒ¿»

Lc˜Ó ‰fL Ú„ÈÂ ‡ÓËpL Ú„ÈÂ12¯Á‡Â ,L„˜ ‰fLÂ ¿»«∆ƒ¿»¿»«∆∆ƒ¿»¿∆∆…∆¿««
ÒÎÂ ‡ÓËpL ÁÎLÂ ‰‡Óh‰ epnÓ ‰ÓÏÚ Ck»∆∆¿»ƒ∆«À¿»¿»«∆ƒ¿»¿ƒ¿«

ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ13Lc˜Ó ‰fL Ú„BÈ ‡e‰Â ,L„˜ «ƒ¿»»«…∆¿≈«∆∆ƒ¿»
‰fL B‡ Lc˜Ó ‰fL ÁÎLÂ ‚‚ML B‡ ;L„˜ ‰fLÂ¿∆∆…∆∆»«¿»«∆∆ƒ¿»∆∆
;ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ,‡ÓË ‡e‰L Ú„BÈ ‡e‰Â ,L„˜ ¯Oa¿«…∆¿≈«∆»≈¿ƒ¿«»«
L„˜ ¯Oa ‰fL ÁÎLÂ ‡ÓËpL ÁÎL B‡ ‚‚ML B‡∆»«»«∆ƒ¿»¿»«∆∆¿«…∆
BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â ;ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ,Lc˜Ó ‰fLÂ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«»«¿««»«
‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - epnÓ eÓlÚ˙pL ÌÈ¯·„¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¬≈∆≈ƒ»¿»∆

el‡ ˙B˜BÏÁÓ LMÓ „ˆÂ „ˆ ÏÎa „¯BÈÂ14ÔÈpÓe . ¿≈¿»«»«ƒ≈«¬≈ƒ«ƒ
¯‡La È¯‰L ?‡e‰ Ck ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‚‚L ÔÈcL∆ƒƒ¿«ƒ¿»¿»»»»∆¬≈ƒ¿»
‡Ï ¯L‡ '‰ ˙BˆnÓ ˙Á‡ d˙OÚa :¯Ó‡ ˙B‚‚L¿»∆¡««¬»««ƒƒ¿¬∆…
- ‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁ ÂÈÏ‡ Ú„B‰ B‡ ,ÌL‡Â ‰ÈOÚ≈̇»∆»¿»≈«≈»«»¬∆»»

„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBqa Ú„iL ÔÂÈk;‰lÁza Ú ≈»∆»««««ƒ∆…»««¿ƒ»
‡e‰Â epnÓ ÌÏÚÂ :¯Ó‡ ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË·e¿À¿«ƒ¿»¿»»»∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿
ÏÏkÓ ,epnÓ ÌÏÚÂ ¯Ó‡pL ¯Á‡Ó .ÌL‡Â Ú„È»«¿»≈≈««∆∆¡«¿∆¿«ƒ∆ƒ¿»
.Ú„È ‡e‰Â ¯Ó‡Â ,‰lÁza ‰ÚÈ„È ÌL ‰˙È‰L∆»¿»»¿ƒ»«¿ƒ»¿∆¡«¿»«
‰lÁza ‰ÚÈ„È CÈ¯ˆ ‡e‰L ,z„ÓÏ ‡‰ [ÌL‡Â]¿»≈»»«¿»∆»ƒ¿ƒ»«¿ƒ»

ÌÈ˙Èa ÌÏÚ‰Â ÛBqa ‰ÚÈ„ÈÂ15. ƒƒ»«¿∆¿≈≈¿«ƒ

למקדש.2) שנכנס טמא קודש,3)כלומר, שאכל טמא
ויורד  עולה קרבן ומביאים במזיד, כרת חייבים ושניהם

ה"ג). פ"א (למעלה נטמא.4)בשוגג שהוא ידיעה
הקודש).5) את (באכל קודש שזהו שזהו 6)ידיעה ידיעה

למקדש). (בנכנס הקודש,7)מקדש את ואכל ששגג לפני
"ידיעות  א: ב, שבועות משנה, למקדש. שנכנס לפני או
בתחילה  ידיעה בה שיש את וכו' ארבע שהן שתים הטומאה
ולדעת  ויורד". בעולה זה הרי בינתיים, והעלם בסוף וידיעה

למקדש. גם ידיעה צריך יד:) (שם ידע 8)רבי ולא
קודש.9)שנטמא. ואכל שנטמא ידע ולא נטמא כלומר,

הוא 10) שאכל שזה ידע שלא אלא שנטמא, זה לפני שידע
לו. נודע עכשיו ורק א.11)קודש, יד, שם משנה,

מקדש,12) העלם על גם שמחייבין ישמעאל, ורבי כרבי
שם. ובגמרא ב. יד, שם ממנו 13)במשנה שנעלמו כלומר,

שזה  או קודש בשר שזה ששכח יחד, גם הדברים שני
וחשב  טמא שהוא שידע או טמא, שהוא שכח וגם מקדש,

למקדש. וליכנס קודש לאכול לטמא כלומר,14)שמותר
קודש  שזהו ידע א. והם: בטמואה, קודש באוכל שלשה
ממנו  ונעלם טמא שהוא ידע ב. טמא. שהוא ממנו ונעלם
למקדש  בנכנס ושלשה וזה. זה ממנו נעלם ג. קודש. שזהו
ב. טמא. שהוא ממנו ונעלם מקדש שזהו ידע א. בטומאה:
זה  ממנו נעלם ג. מקדש. שזהו ממנו ונעלם טמא שהוא ידע

ב. יד, שם בגמרא וראה כרבי,15)וזה. א. ד, שם ברייתא,
– "ונעלם פעמים שנאמר ממה זאת לומד עקיבא רבי אבל
"ונעלם  ב) ה, (ויקרא טמא" והוא ממנו "ונעלם  = ונעלם"

ג). (שם, ידע" והוא ממנו

.·LÂ L„˜ ‰fL Ú„ÈÂ] ‡ÓËpL Ú„ÈÂ ‡ÓË‰f ƒ¿»¿»«∆ƒ¿»¿»«∆∆…∆¿∆∆
ÁÎLÂ ,‡ÓË ·‡ ‰Ê È‡a Ú„È ‡Ï Ï·‡ [Lc˜Óƒ¿»¬»…»«¿≈∆»ƒ¿»¿»«
Ú„BÂ ,L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎ Ck ¯Á‡Â ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿««»ƒ¿««ƒ¿»»«…∆¿«
‡ÓË ·‡ ‰Ê È‡a ÏÎ‡L ¯Á‡ B‡ ÒÎpL ¯Á‡ BÏ16 ««∆ƒ¿«««∆»«¿≈∆»ƒ¿»

[Ôa¯˜ ·iÁ ‰Ê È¯‰] -17Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ; ¬≈∆«»»¿»««ƒ∆…»«
‡ÓË ‡e‰L Ú„ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‡ÓË ·‡ ‰Ê È‡a ‰lÁza«¿ƒ»¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆»≈
Ì‡ Ï·‡ .‰lÁza ‰‡ÓË ˙ÚÈ„È ÌL ‰˙È‰ È¯‰ -¬≈»¿»»¿ƒ«À¿»«¿ƒ»¬»ƒ
‰L„ÚÎa ‡ÓËpL ÔB‚k ,‰‡ÓË ˙BÎÏ‰ epnÓ eÓÏÚ∆∆¿ƒ∆ƒ¿À¿»¿∆ƒ¿»¿«¬»»
¯eÚMa Ú„È ‡ÏÂ ‡nËÓ ı¯M‰L Ú„ÈÂ ,ı¯M‰ ÔÓ18, ƒ«∆∆¿»«∆«∆∆¿«≈¿…»««ƒ

Ck ¯Á‡Â ,ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ÏÏk ı¯Ma Ú‚pL ÁÎLÂ¿»«∆»««∆∆¿»¿ƒ¿«»«¿««»
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚÎa [Ú‚pL] BÏ Ú„B«∆»«¿«¬»»ƒ«∆∆¬≈∆»≈

¯eËt B‡ Ôa¯˜ ·iÁ Ì‡19Lc˜n‰ ‰‡¯ ‡lL ÈÓ ÔÎÂ . ƒ«»»¿»»¿≈ƒ∆…»»«ƒ¿»
BÓB˜Ó ÔÈ·‰ ‡ÏÂ ÂÈÓiÓ20Ú„ÈÂ ‡ÓË Ì‡ ,21‡ÓËpL ƒ»»¿…≈ƒ¿ƒƒ¿»¿»«∆ƒ¿»

‰lÁza Ú„È ‡ÏÂ ,Lc˜nÏ ÒÎÂ22BÓB˜Ó e‰fL ¿ƒ¿««ƒ¿»¿…»««¿ƒ»∆∆¿
Ú„ÈÂ ‰‡Óh‰ ¯ÎÊ Ck ¯Á‡Â ,ÌÏBÚÓ e‰‡¯ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»»≈»¿««»»««À¿»¿»«
Lc˜Ó LiL ‰ÚÈ„È Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Lc˜Ó ‰fL∆∆ƒ¿»¬≈∆»≈ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿»
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ויורד  עולה בקרבן שנאמר ממה בגמרא) (שם כן ולמדו
חטאתו. ממקצת - "מחטאתו" - "מחטאתו" וֿי) ה, (ויקרא
מתכפר  העני שאם לחטאתו, שהפריש הדבר ממקצת כלומר,
לרבינו  בפיה"מ גם וראה בהנאה, מותר והנותר במקצת,
למעות, צריך הוא אם שדווקא רבינו מדברי ונראה שם.
יותר  כשהכבשה להיפך (או זולה יותר שהשעירה וכגון
לא  למעות, צריך אינו אם אבל לשנות, לו מותר אז זולה),
ובפירש"י  לכבשה. משעירה או לשעירה כבשה מן ישנה
וראה  ברצונו, תלוי שהכל נראה שם, כריתות במשנה

המשנה. מעות 63)מרכבת שהפריש כלומר, שם. משנה
וצריך  זולה, יותר והכבשה והעני, שעירה, לקנות בשביל
השעירה. לשווי הכבשה שווי בין שבהפרש הללו למעות

למעלה.64) כמבואר הכבשה, עלֿידי המעות את וחילל

.È‰Ó‰aÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰65ÈÚ‰Â66ÈzL ÁwÈ - ƒ¿ƒ»«¿≈»¿∆¡ƒƒ«¿≈
‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz67Ì˙B‡ Ô‰ÈÏÚ ÏlÁÈÂ ƒ¿≈¿≈»ƒ«≈¬≈∆»

B‡ ‰BÈ È·Ï ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ .Ì‰a ‰‰ÈÂ ˙BÚn‰«»¿≈»∆»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»
ÌÈ¯BzÏ68‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·È - ÈÚ‰Â69ÏlÁÈÂ «ƒ¿∆¡ƒ»ƒ¬ƒƒ»≈»ƒ«≈

‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a ‰‰ÈÂ ˙BÚn‰ Ì˙B‡ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»«»¿≈»∆»∆¿≈ƒ»»
- ¯ÈLÚ‰Â ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ÈÚ»ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ»≈»¿∆¡ƒ

Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ70¯ÈLÚ‰Â ÛBÚÏ LÈ¯Ù‰ .ÛBÚ ‡È·ÈÂ ƒ¬≈∆¿»ƒƒ¿ƒ¿¿∆¡ƒ
elÙ‡ .‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk ‡È·ÈÂ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ -ƒ¬≈∆¿»ƒƒ¿»¿ƒ»¬ƒ

ÒÒB‚ BLÈ¯BÓ ‰È‰71ÈÚ ‰Ê È¯‰ -72˙eÓiL „Ú »»ƒ≈¬≈∆»ƒ«∆»
epL¯ÈÈÂ BLÈ¯BÓ73. ƒ¿ƒ»∆

עולה 65) קרבן שיקריבו שמצוותם מהששה באחד המדובר
לקנות  כדי מעות שהפריש ובעשיר א), הלכה (למעלה ויורד

לחטאת. כבשה) או (=שעירה מנכסיו,66)בהמה ירד
או  תורים שתי - העני קרבן כי בֿגֿד הלכות למעלה וראה

יונה. בני מעות 67)שני הפריש כבר כי ואף שם. משנה
זה  ואף עני. קרבן אלא מביא אינו שהעני כיון עשיר, לקרבן
הכהן  עליו "וכפר ו) ה, (ויקרא שנאמר ממה שם למדו
(ראה  חטאתו מקצת משמע "מחטאתו", - מחטאתו"
הדמים. ממקצת עוף יביא העני אם כלומר, למעלה),

או 68) ביטוי שבועת או העדות בשבועת כאן המדובר
עולה  של דרגות שלש בהם שיש וקדשיו, מקדש טומאת

ד. הלכה למעלה ראה ואף 69)ויורד, שם. במשנה
כיון  - היונה בני לשני או תורים לשתי מעות כבר שהפריש
זה  ואף למנחה. סולת האיפה עשירית רק מביא עוד, שהעני
הכהן  עליו "וכפר י) (שם, שנאמר ממה (שם) נלמד
לשתי  מעות הפריש אם כלומר, חטאתו. מקצת מחטאתו",
ממקצת  מביא עוד, העני ושוב יונה, בני שני או תורים

האיפה. עשירית הללו, כי 70)הדמים ואף שם. משנה
להוסיף  צריך שהעשיר כיון - עני לקרבן המעות הפריש כבר
שנאמר  ממה שם בגמרא כן ולמדו עשיר. קרבן ולהביא
חטאתו" "על חטאתו", על הכהן עליו "וכפר יג) (שם,
הדמים  על להוסיף צריך בינתיים, העשיר שאם משמע

עשיר. קרבן עשיר.71)ולהביא ויהיה ממנו, לירש ועתיד
עני.72) קרבן ומביא אותו, ירש שלא זמן ויצטרך 73)כל

"אבל  יז: ערכין משנה עשיר. לקרבן עד מעות להוסיף
להקדש  אין וכו' לו והניח אביו מת אפילו כן, אינו בקרבנות
שהיה  המשנה שכוונת בגמרא) יח. (שם ופירשו כלום". בה

קאֿמשמעֿלן  למיתה, גוססין רוב דתימא מהו גוסס, אביו
שהגוסס  לפי לעני, היורש עדיין נחשב מת שלא זמן שכל

מג. נזיר ראה דבריו, לכל כחי הוא

.‡Èda ÏÙÂ ‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk LÈ¯Ù‰L ¯ÈLÚ»ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿»«»
ÌeÓ74‰ˆ¯ Ì‡ - [ÈÚ‰Â]75Ï·‡ .ÛBÚ ‰ÈÓ„a ‡È·È , ¿∆¡ƒƒ»»»ƒ¿»∆»¬»

ÏÒÙÂ ÛBÚ LÈ¯Ù‰ Ì‡76˙È¯ÈOÚ ÂÈÓ„a ‡È·È ‡Ï - ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«…»ƒ¿»»¬ƒƒ
ÔBÈ„t ÛBÚÏ ÔÈ‡L ,‰ÙÈ‡‰77. »≈»∆≈»ƒ¿

כז:74) כריתות ומשמע 75)ברייתא שם. בברייתא הוא כן
שעכשיו  אףֿעלֿפי אחרת, כשבה בדמיה יביא רצה שאם
יב, משנה יד פרק בנגעים וברע"ב בר"ש מפורש וכן העני.
היינו  יצא", עשיר, קרבן שהביא עני "מצורע שאמרו שמה
משנה  פ"ו כריתות ישראל בתפארת [וראה לכתחילה אפילו

עיון]. וצריך נה, אות בו 76)ח "ונפל כתב לא בעוף
מהלכות  (פ"ג בעוף פוסלים המומים שאין לפי מום",
רגלו, שנקטעה היינו "ונפסל", אלא א) הלכה מזבח איסורי

(שם). המזבח גבי על חסר מקריבים ברייתא 77)שאין
"והעמיד  אמרו: ה) הלכה ד פרשה (בחוקותי ובספרא שם.
מדבר  זה שפסוק לב: בתמורה (ראה הכהן לפני הבהמה את
וכו' והעצים העופות ואין נפדית בהמה המוקדשין), בפסולי
בפ"ה  שם, המשניות בפירוש רבינו בדברי וראה נפדים".
איסורי  מהלכות ובפ"ו י, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות

ד. הלכה מזבח

.·ÈLÈ¯Ù‰78‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ79‡lL „Ú :¯ÈLÚ‰Â ƒ¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿∆¡ƒ«∆…
ÈÏk· ‰L„˜80˙BÁn‰ ÏÎk ‡È‰ È¯‰ -81‰„t˙Â , »¿»«¿ƒ¬≈ƒ¿»«¿»¿ƒ»∆

ÏÎ‡˙Â82ÈÏk· ‰L„wMÓe ;83‡ˆ˙Â d˙¯eˆ ¯aÚz - ¿≈»≈ƒ∆»¿»«¿ƒ¿À«»»¿≈≈
‰Ù¯O‰ ˙È·Ï84. ¿≈«¿≈»

פ"ד.78) כריתות עני.79)תוספתא זמן 80)כדין כל
קדושת  קדשה לא שרת, כלי לתוך הסולת עדיין שם שלא
ק: (מנחות נפדית דמים וקדושת דמים, קדושת אלא הגוף,

ה). הלכה שם מזבח איסורי שנטמאו 81)והלכות
שם. מזבח איסורי הלכות ראה אותן, שפודין ושנפסלו

"רבי 82) קא. במנחות אמרו וכן נטמאה. שלא אףֿעלֿפי
חוץ  נפדין. אין טהורין נפדין, טמאין כולן אומר, אליעזר
תורה  אמרה שהרי חוטא, מנחת של האיפה מעשירית
לכך  כלומר, חטאתו", "על "מחטאתו" יֿיג) ו, ה, (ויקרא
עני  היה שאם חטאתו", "על האיפה עשירית אצל כתוב
מעות, עליה ויוסיף יפדנה והעשיר, האיפה, עשירית והפריש
(רש"י  שם בכריתות שאמרו כמו שעירה, או כבשה ויביא

קדשה 83)שם). שרת, כלי לתוך הסולת את ִֶָמׁשׂשם
(שם). נפדית הגוף קדושת ואין הגוף, קדושת הסולת

בגוף 84) אינו שהפסול מכיון כלומר, שם. כריתות תוספתא
את  לשרוף אסור שהעשיר, המנחה בבעל אלא המנחה
בפ"ד  ראה תשרף, ואחרֿכך צורתה תעובר אלא מיד המנחה

ג. הלכה פסח קרבן מהלכות

.‚ÈÔ˜ LÈ¯Ù‰L ¯ÈLÚ85ÓÏ‰aOk ‰ÈÓ„a ÁwÏÂ d¯Î »ƒ∆ƒ¿ƒ≈¿»¿»¿ƒ«¿»∆»ƒ¿»
‰¯ÈÚO B‡86ÈÚ‰Â87BÊ Ô˜ ‡È·È -88Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»¿∆¡ƒ»ƒ≈««ƒ

˙ÈÁ„ ‡È‰L ÌÈÓc ˙M„˜ ‡È‰L89‡Ï ‰nÏÂ . ∆ƒ¿À«»ƒ∆ƒƒ¿≈¿»»…
?˙ÈÁ„90ÈeÁ„ BÈ‡ B¯wÚÓ ÈeÁcL ÈtÓ91È¯‰Â , ƒ¿≈ƒ¿≈∆ƒ≈ƒ»≈ƒ«¬≈
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,ÈÏ ‰‡¯È .‰lÁz BÓB˜Ó Ú„iL „Ú B‡ ,‰ÚÈ„È ÌÏBÚa»»¿ƒ»«∆≈«¿¿ƒ»≈»∆ƒ
Ôa¯˜ ÌÈ·iÁ‰ el‡L23,Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ - ˜ÙqÓ ∆≈««»ƒ»¿»ƒ»≈≈»¿ƒƒ»¿»

‡BÏ‰Â :¯Ó‡z Ì‡Â .‰¯ÊÚÏ ÔÈlÁ eÒÈÎÈ ‡nL∆»«¿ƒÀƒ»¬»»¿ƒ…««¬
?˙ÏÎ‡ dÈ‡Â ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a ÛBÚ‰ ˙‡hÁ24ÈtÓ ««»»»««»≈¿≈»∆¡∆∆ƒ¿≈

ÌÈ¯etk ¯qÁÓ d˙B‡ ‡È·n‰L25ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ∆«≈ƒ»¿À«ƒƒ¿»∆¡…
B˙¯tk ‡È·iL „Ú ÌÈL„wa26¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓ Ï·‡ ; «√»ƒ«∆»ƒ«»»¬»ƒ∆≈¿À«

ÌÈ¯etk27˜ÙqÓ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ -28. ƒƒ≈≈ƒ»¿»ƒ»≈

בנבלה.16) או בשרץ שם 17)אם (במשנה עקיבא כרבי
אם  אף טמא, שהוא ידוע אם שמספיק יח:) ובגמרא , יד:
לו  "ונודע רבינו שכתב וממה הטומאה. מהות יודע אינו
צריכה  שבסוף שהידיעה נראה נטמא", אב זה באי וכו' אחר
וראה  מודה. עקיבא רבי גם ובזה נטמא, במה גם להיות
וראה  בו. שחטא החטא שיידע שצריך ה"ג פ"ב למעלה
ב. כח, נדה מגמרא זה על שהקשה משנה' 'לחם

ויטמא.18) בשרץ יהא כמה ידע  לא בעיית 19)כלומר,
בתיקו. ונשארה - ב יד, שם פפא, הבין 20)רב לא כלומר,

המקדש. מקום את ידיעותיו, לפי לקבוע, בשכלו
וכן 21) שנטמא". "ושכח נוסף רומי, ובדפוס תימן בכת"י

שזה  וידע הטומאה זכר "ואחרֿכך להלן שכתב ממה נראה
הוא  הרי שנטמא ידע אם גם שהרי עיון, צריך אבל מקדש".

ש  ידע לא שהרי המקדש.שוגג, ירמיה,22)זהו רבי בעיית
מקום  ממנו ונעלם ישראל, לארץ שעלה בבל "בן ב: יד, שם
היא, ידיעה בעולם מקדש דאיכא דידע כיון וכו' מהו מקדש
ונשאר  היא". העלמה ליה, ידע לא דמקומו כיון דילמא או

בתיקו  ואינו 23)הדבר בנדבה, באה חטאת שאין חטאת.
לאו  ואם חובה, קרבן הוא הרי מחויב הוא אם להתנות. יכול
אפשר  בנדבה, שבא אחר בקרבן אבל נדבה, קרבן הוא הרי

כנ"ל. שהיא 24)להתנות העוף לחטאת "מנין א: כט, נזיר
ספק  האשה שהיתה כגון נאכלת", שאינה הספק על באה
ה"י). המוקדשין פסולי מהל' (פ"ז יולדת ספק או זבה

כיפורים.25) מחוסרות הן ויולדת זבה ראה 26)שכן
ה"א. כפרה מחוסרי מהל' פ"א טומאת 27)להלן כגון

שני  או תורים שתי ומביא משגת ידו שאין וקדשיו, מקדש
ז). ה, (ויקרא לחטאת ואחד לעולה אחד יונה, כן 28)בני

ושחטה, חטאתו "המביא פ"ב, כריתות בתוספתא מפורש
אשם  מביא ואינו יצא הדם, נזרק לא ספק הדם, נזרק ספק
חשיכה, לא ספק חשיכה ספק כפרה מחוסר היה אם תלוי,
כפרה  מחוסר שרק הרי ספק", העוף חטאת מביא זה הרי
גיטין  'תוספות' ועי' שמח'). ('אור בספק העוף חטאת מביא

המוריה'). ('הר אבל ד"ה - ב כח,

.‚‡ÓËpL ÈÓ29‰¯ÊÚa30‰lÁz Ú„iL CÈ¯ˆ - ƒ∆ƒ¿»»¬»»»ƒ∆≈«¿ƒ»
ÔÎ È¯Á‡ epnÓ ÌÏÚ Ì‡Â ,Lc˜Ó ‰fLÂ ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»¿ƒ∆¿«ƒ∆«¬≈≈
ÌÏÚpL B‡ ,Lc˜Ó ‰fL ¯eÎÊ ‡e‰ È¯‰Â ‡ÓËpL∆ƒ¿»«¬≈»∆∆ƒ¿»∆∆¿«
eÓlÚ˙pL B‡ ,‡ÓËpL ÁÎL ‡ÏÂ Lc˜Ó ‰fL epnÓƒ∆∆∆ƒ¿»¿…»«∆ƒ¿»∆ƒ¿«¿
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·È BÏ Ú„eiLk - ‰ÊÂ ‰Ê epnÓ31. ƒ∆∆»∆¿∆ƒ»«»ƒ»¿»∆¿≈

¯eÚMk ‰‰LiL ‡e‰Â32˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿∆ƒ¿∆«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«
Lc˜Ó33. ƒ¿»

אלא 29) טמא, שהוא שידע (ומדובר ב. יד, שבועות משנה,
זו  אין בשוגג, נטמא שאם ה"ד, להלן ראה באונס, שנטמא

ה"א). למעלה ראה בקרבן, לחייבו ואין בתחילה, ידיעה
שהה 30) ואם קצרה, בדרך בבהילות ולצאת למהר שמחוייב

הכ"אֿכב. המקדש ביאת מהל' פ"ג ראה קרבן, חייב בשוגג
שני 31) בתורה שנאמרו מזה למדו - ב טז, שם בגמרא

ה' משכן "את מקדש: בטומאת קרבן חיוב לגבי פסוקים
– כ) (שם, טמא" ה' מקדש ו"את יג) יט, (במדבר טמא"
חייבים  ששניהם בפנים, לנטמא ואחד בחוץ לנטמא אחד

הפסוק:32)קרבן. דברי את לקרות כדי שהוא השתחויה,
ג'. ז' ב, שבדבריֿהימים וגו'" ארצה אפים "ויכרעו

הכ"ג.33) שם

.„BÓˆÚ ‡nhL ÈÓ34„ÈÊÓa35- ¯eÚMk ‰‰L ‡ÏÂ ƒ∆ƒ≈«¿¿≈ƒ¿…»»«ƒ
‰ÈÂÁzL‰ ¯eÚL Ì‡ ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰36„·Ïa Òe‡Ï37 ¬≈∆»≈ƒƒƒ¿«¬»»¿»ƒ¿«

„ÈÊÓÏ Û‡ B‡38epnÓ ÌÏÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏe .39‡ÏÂ ‡ˆÈÂ «¿≈ƒ¿ƒ»ƒ∆¿«ƒ∆¿»»¿…
Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ‰‰L40¯ÈÂ‡a BÓˆÚ ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ . »»≈≈ƒ»¿»¿≈ƒ»»«¿«¬ƒ

‰¯ÊÚ41BÈ‡ B‡ ‰¯ÊÚk ‰¯ÊÚ ¯ÈÂ‡ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·c‰ - ¬»»«»»»≈ƒ¬ƒ¬»»»¬»»≈
‰¯ÊÚk42. »¬»»

בעזרה.34) שלא 35)כשהוא אלא במקדש, שהוא שידע
לענין  כשוגג שדינו מקדש, טומאת על כרת שחייבים ידע
ה"ב  פ"ב למעלה כמפורש מידיעתו", "שב בכלל והוא קרבן
משנהֿלמלך). וראה יז. שבועות איתן, מצפה (הגהות
שידע  כיון – כרת שחייב ידע שלא שאע"פ לומר (וצריך
מקדש  טומאת לגבי ידיעה זו הרי מקדש, שזהו וידע שטמא
להלן  וראה בקרבן, לחייבו ה"א) למעלה (ראה וקדשיו
א). ס"ק קכג מצוה חינוך' כ'מנחת ודלא בסמוך.

כדי 36) בעזרה שישהה קרבן לחיוב שצריך מה כלומר,
למעלה. כמבואר שנטמא, אחר ראה 37)השתחוויה

חייב  – כלום שהה לא אפילו במזיד, אבל ה"ג. למעלה
קרבן 38)קרבן. אינו ממנו ונעלם במזיד עצמו טימא שגם

שם  אשי רב של בעייתו וזוהי השתחוויה, כדי שישהה עד
בתיקו. ונשארה א. שם.39)יז, ר"ח בפירוש הוא (כן

הוא  חייב בכרת, ששגג כיון אחרים, קרבן שבחיובי ואע"פ
וקדשיו  מקדש בטומאת כאן – ה"ב) פ"ב (למעלה בקרבן
אם  אלא חייב אינו ונעלם", – "ונעלם בתורה שמפורש
אלא  לגמרי, וקדשיו, המקדש או הטומאה ממנו נעלמה
שאם  למעלה), (ראה בקרבן שוגג בתחילה שיהיה שצריך
שב  אינו הוא שהרי שבסוף, ההעלמה תועיל לא כן לא

מחוסר 40)מידיעתו). שאינו מי כי ה"ב, למעלה ראה
חולין  יכניסו שמא מספק, חטאת קרבן מביא אינו כיפורים

השתחוויה 41)בעזרה. כדי ושהה בעזרה נטמא כלומר,
העזרה. בתיקו.42)באויר ונשארה רבא, של בעייתו שם

ואע"פ  תלה. ד"ה שם ב'תוספות' שהובאה הספרים וכגירסת
הדם  וקיבל הבהמה תלה שאם אמרו הדם, קבלת שלענין
ה"ב), המוקדשין פסולי מהל' ופ"א כו. (זבחים כשר באויר
אלא  זאת, ידעו כאן אף – כעזרה העזרה שאויר הרי
הוא  והרי עצמית קדושה היא האויר קדושת אם שהסתפקו
ארוכה, בדרך יצא שאם למקום, ממקום בעזרה שהלך כמי
(פ"ג  שהה לא אם אף חייב שהוא בה, ללכת צריך שאינו
מחמת  היא קדושתו שכל או הכ"ב) מקדש ביאת מהל'
כעומד  אלא ארוכה בדרך כבא אינו כן ואם העזרה, קרקע

שמח'). ('אור שהייה שצריך במקומו
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.‰L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿««ƒ¿»»«…∆
ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡ - Â‡Ï B‡ ‰‡ÓËa43ÔÈ‡L ; ¿À¿»»≈≈ƒ»»»∆≈

Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó44ÏÚ ÔÈ·iÁL ˙¯Îa ‡l‡ Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ¿ƒƒ»¿»«…«∆»¿»≈∆«»ƒ«
‰Úe·˜ ˙‡hÁ B˙‚‚L45. ƒ¿»«»¿»

כרת 43) זדונו על חייבין, אלו "על א: ב, כריתות משנה,
מן  חוץ תלוי, אשם שלהם הודע לא ועל חטאת שגגתו ועל
הוא  וכן ויורד". בעולה שהוא מפני וקדשיו מקדש המטמא
מביא  שאינו וקדשיו מקדש ממטמא "חוץ א: ז, שם בגמרא

תלוי". תלוי.44)אשם אשם טומאת 45)כלומר, אבל
(ראה  ויורד עולה קרבן בשוגג שמביא וקדשיו מקדש
משנה  והיא בספק. תלוי אשם מביא אינו ה"ג), פ"א למעלה
על  אלא תלוי אשם מביאין אין "וחכ"א א: כה, בכריתות

(קבועה)". חטאת ושגגתו כרת שזדונו דבר

.Â„Á‡Â ‡ÓË „Á‡ ,ÌÈÏÈ·L ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»
CÏ‰L ˙Ú·e ,ÈMa CÏ‰Â ¯ÊÁÂ ÔBL‡¯a CÏ‰ ,¯B‰Ë»»«»ƒ¿»«¿»««≈ƒ¿≈∆»«
BÊ ‰‡ÓË ‰pnÓ ‰ÓÏÚÂ ,ÔBL‡¯a CÏ‰L ÁÎL ÈMa«≈ƒ»«∆»«»ƒ¿∆∆¿»ƒ∆»À¿»
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .·iÁ - L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎÂ¿ƒ¿««ƒ¿»»«…∆«»¿««ƒ∆…
˙ˆ˜Ó ‡l‡ ‰‡ÓËÏ ‰¯eÓ‚ ‰ÚÈ„È ‰lÁza BÏ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ»¿ƒ»¿»¿À¿»∆»ƒ¿»
Cel‰aL ÔÈÏÈ·L ÈLa CÏ‰L Ú„È ‡Ï È¯‰L ,‰ÚÈ„È¿ƒ»∆¬≈…»«∆»«ƒ¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ
,˙‡hÁ ·iÁ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,È‡cÂa ‡ÓË ‡‰È Ô‰ÈL¿≈∆¿≈»≈¿««¿««ƒ≈«»«»

‰ÚÈ„È ÏÎk ‰ÚÈ„È ˙ˆ˜nL46ÒÎÂ ÔBL‡¯a CÏ‰ . ∆ƒ¿»¿ƒ»¿»¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ¿«
˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,¯eËt - L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ«ƒ¿»»«…∆»ƒ¿≈∆¿≈

‡ÓË47. »≈

ולפי 46) ב. יח, ובכריתות א. יט, שבועות בברייתא, פלוגתא
א. יט, ובכריתות ב, עמוד שם בשבועות רבא של ביאורו

כת"ק. ואין 47)ופסק הטהור, הוא הראשון השביל שמא
ראה  וקדשיו, מקדש טומאת ספק על תלוי אשם חייבין
שבכריתות  הגירסא לפי שם, בברייתא והוא ה"ה. למעלה

שם.

.ÊÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰f‰48¯Á‡Â ,Ï·ËÂ49ÒÎpL ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿««∆ƒ¿«
CÏ‰ Lc˜nÏ50Lc˜nÏ ÒÎÂ ¯ÊÁÂ ÈMa51·iÁ -52; «ƒ¿»»««≈ƒ¿»«¿ƒ¿««ƒ¿»«»

ÌÚÙa B‡ ,È‡cÂa Lc˜nÏ ‡ÓË ‡e‰Lk ÒÎ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«¿∆»≈«ƒ¿»¿««¿««
‰ÚÈ„È ÏkL Èt ÏÚ Û‡Â .‰iL ÌÚÙa B‡ ‰BL‡ƒ̄»¿««¿ƒ»¿««ƒ∆»¿ƒ»

‡È‰ ‰ÚÈ„È ˜ÙÒ Ô‰Ó53˜ÙÒ Ô‰Ó ÏÈ·L Ïk È¯‰L , ≈∆¿≈¿ƒ»ƒ∆¬≈»¿ƒ≈∆»≈
‰ÚÈ„È ˜ÙÒ eOÚ ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓËa Ô‡k - ‡e‰»¿À¿«ƒ¿»¿»»»»¿≈¿ƒ»

‰ÚÈ„Èk54. ƒƒ»

שלישי 48) ביום חטאת מי עליו שמזים מת, טמא כדין
ההזאה  אחר השביעי ביום וטובל לטומאתו, שביעי וביום

ה"א). אדומה פרה מהל' אחר.49)(פי"א תימן: בכת"י
וטבל. וז' ג' הזה למקדש שנכנס אחר כבדפוס 50)כלומר,

טומאתו.51)רומי. ששכח כתנאֿקמא 52)אחר פסק
שם. היתה 53)בברייתא, לא למקדש שנכנס פעם שבכל

וודאית. ידיעה דברי 54)לו בביאור יוחנן רבי דברי שם,
תנאֿקמא.

.Á‡e‰Â ,Lc˜nÏ zÒÎ :ÌÈL BÏ e¯Ó‡Â ‡ÓË ‰È‰»»»≈¿»¿¿«ƒƒ¿«¿»«ƒ¿»¿
;Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ÔÓ‡ - ÈzÒÎ ‡Ï :Ì‰Ï ¯ÓB‡≈»∆…ƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈≈ƒ»¿»

È˙ÈÈ‰ „ÈÊÓ ¯Ó‡È ,‰ˆ¯È Ì‡L55:ÌÈL BÏ e¯Ó‡ . ∆ƒƒ¿∆…«≈ƒ»ƒƒ»¿¿«ƒ
zÚ„ÈÂ ˙‡ÓË eÈÙ·e Lc˜nÏ zÒÎpLk ˙ÈÈ‰ ‡ÓË»≈»ƒ»¿∆ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿»≈ƒ¿≈»¿»«¿»
BÊ ‰‡ÓË ÔÈa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓË ‰z‡L∆«»»≈««ƒ∆»»≈À¿»
,ÌÈa¯ ÌÈÓÈ Lc˜nÏ B˙ÒÈk ÔÈ·e da ÔÈ„ÈÚnL∆¿ƒƒ»≈¿ƒ»«ƒ¿»»ƒ«ƒ
˙‡ LÈÁÎ‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÈzÏ·Ë ¯·k ¯Ó‡iL BÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»∆…«¿»»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆
el‡ È¯‰ - ÌÏBÚÓ È˙‡ÓË ‡Ï ¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»«…ƒ¿≈ƒ≈»¬≈≈

ÌÈÓ‡56ÌÈL e‰e‡È·‰ Ì‡ .Ì‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Óe ∆¡»ƒ≈ƒ»¿»«ƒ∆ƒ¡ƒ¿«ƒ
Ôa¯˜ È„ÈÏ e‰e‡È·iL ¯ÓÁÂ Ï˜ ,‰¯eÓÁ ‰˙ÈÓ È„ÈÏƒ≈ƒ»¬»«»…∆∆¿ƒƒ≈»¿»

.ÔLÈÁÎ‰ È¯‰L ,Ïw‰««∆¬≈ƒ¿ƒ»

לא 55) שאמר הקודם דיבורו את מכחיש לא הוא כלומר,
"לא  לאמר: דבריו על להוסיף היתה כוונתו כי נכנסתי,
הברייתא  דברי להלן וראה במזיד". אלא בשוגג נכנסתי

א. יב, בכריתות דבריו 56)והגמרא לתרץ יכול ואינו
תחילה  אמר הרי כי וטבלתי, בטומאתי עמדתי לא לומר:
מכחישין  שנים אפילו "יכול שם: ברייתא והוא נטמא. שלא
נטמאתי, לא אומר והוא נטמאת אומרים שהם =) אותו
הביאוהו  אם מאיר, רבי אמר למקדש). בנכנס פטור שיהיה
רבי  הקל! קרבן לידי יביאוהו לא חמורה, מיתה לידי שנים
ומודים  איש, ממאה יותר עצמו על אדם נאמן אומר, יהודה
ובביאת  חלב) באוכל =) בחלבים יהודה לרבי חכמים
והוא  בטומאה, למקדש נכנסת אומרים שהם =) המקדש
דבריו: על להוסיף שכוונתו משום שנאמן נכנסתי, לא אומר
כאן), ההלכה בתחילת ראה מזיד", אלא שוגג נכנסתי "לא
חכמים  מחלוקת כי (שם:) רבינא ומפרש לא". בטומאה אבל
לומר  אפשרות לו שיש =) ישנה בטומאה היא יהודה ורבי
אומר  והוא למקדש ונכנסת נטמאת לו ובאמרו טבלתי), כבר
לומר  דבריו מיישבין שאין סוברים שחכמים נטמאתי, לא
את  מכחיש הוא בזה כי טבלתי, אלא בטומאה עמדתי לא
יהודה  ורבי מעולם, נטמאתי לא שאמר הראשונים דבריו
דבריו  מכחיש בזה אם אף דבריו, שמיישבין סובר
היום  נטמאת לו שאמרו =) חדשה בטומאה אבל הראשונים.
למקדש) ליכנס יום לטבול אסור הרי היום, יטבול ואפילו
מיגו, כאן שאין משום נאמן, שאינו מודה יהודה רבי גם –
מיגו, מחמת הוא ישנה בטומאה לו מאמין שר"י מה וגם
ולענין  שם). דגמ' (כס"ד עצמו על נאמן שאדם מחמת ולא
כרבי  הלכה נחמן, רב אמר בגמרא: שם נאמר ההלכה,
עצמו  לבין בינו אלא אמרה לא יוסף, רב אמר יהודה.
רב  על חולק יוסף שרב כרש"י) (לא רבינו ומפרש ולעצמו,
(ראה  כחכמים אלא יהודה כרבי הלכה שאין וסובר נחמן,
בהשגות  (וראה יוסף כרב רבינו ופסק המשנה'), 'מרכבת

ולחםֿמשנה). כסףֿמשנה הראב"ד,

.ËÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË57‰ÚÈ„È dÏ ‰È‰L À¿«ƒ¿»¿»»»∆»»»¿ƒ»
‰lÁza58ÛBqa ‰ÚÈ„È dÏ ‰È‰ ‡ÏÂ59ÏL ¯ÈÚO - «¿ƒ»¿…»»»¿ƒ»«»ƒ∆

ÌÈÙa ‰OÚp‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ60ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ61 «ƒƒ««¬∆ƒ¿ƒ¿«ƒƒ
ÔÈÏBz62BÏ Ú„eiL „Ú ,63.„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·ÈÂ ƒ«∆ƒ»«¿»ƒ»¿»∆¿≈

‰lÁza ‰ÚÈ„È da ÔÈ‡LÂ64‰ÚÈ„È da LÈ Ï·‡ ¿∆≈»¿ƒ»«¿ƒ»¬»≈»¿ƒ»
ÛBqa65ıeÁa ‰OÚp‰ ¯ÈÚO -66ÌBÈÂ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa «»ƒ««¬∆«¿«ƒƒ¿

ÔÈ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰67‰lÁza ‡Ï ‰ÚÈ„È da ÔÈ‡L ÏÚÂ . «ƒƒ¿«¿ƒ¿«∆≈»¿ƒ»…«¿ƒ»
ÌÈÏ‚¯‰ È¯ÈÚO - ÛBqa ‡ÏÂ68ÌÈL„Á ÈL‡¯ È¯ÈÚOe ¿…«¿ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ≈»≈√»ƒ
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,ÈÏ ‰‡¯È .‰lÁz BÓB˜Ó Ú„iL „Ú B‡ ,‰ÚÈ„È ÌÏBÚa»»¿ƒ»«∆≈«¿¿ƒ»≈»∆ƒ
Ôa¯˜ ÌÈ·iÁ‰ el‡L23,Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ - ˜ÙqÓ ∆≈««»ƒ»¿»ƒ»≈≈»¿ƒƒ»¿»

‡BÏ‰Â :¯Ó‡z Ì‡Â .‰¯ÊÚÏ ÔÈlÁ eÒÈÎÈ ‡nL∆»«¿ƒÀƒ»¬»»¿ƒ…««¬
?˙ÏÎ‡ dÈ‡Â ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a ÛBÚ‰ ˙‡hÁ24ÈtÓ ««»»»««»≈¿≈»∆¡∆∆ƒ¿≈

ÌÈ¯etk ¯qÁÓ d˙B‡ ‡È·n‰L25ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ∆«≈ƒ»¿À«ƒƒ¿»∆¡…
B˙¯tk ‡È·iL „Ú ÌÈL„wa26¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓ Ï·‡ ; «√»ƒ«∆»ƒ«»»¬»ƒ∆≈¿À«

ÌÈ¯etk27˜ÙqÓ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ -28. ƒƒ≈≈ƒ»¿»ƒ»≈

בנבלה.16) או בשרץ שם 17)אם (במשנה עקיבא כרבי
אם  אף טמא, שהוא ידוע אם שמספיק יח:) ובגמרא , יד:
לו  "ונודע רבינו שכתב וממה הטומאה. מהות יודע אינו
צריכה  שבסוף שהידיעה נראה נטמא", אב זה באי וכו' אחר
וראה  מודה. עקיבא רבי גם ובזה נטמא, במה גם להיות
וראה  בו. שחטא החטא שיידע שצריך ה"ג פ"ב למעלה
ב. כח, נדה מגמרא זה על שהקשה משנה' 'לחם

ויטמא.18) בשרץ יהא כמה ידע  לא בעיית 19)כלומר,
בתיקו. ונשארה - ב יד, שם פפא, הבין 20)רב לא כלומר,

המקדש. מקום את ידיעותיו, לפי לקבוע, בשכלו
וכן 21) שנטמא". "ושכח נוסף רומי, ובדפוס תימן בכת"י

שזה  וידע הטומאה זכר "ואחרֿכך להלן שכתב ממה נראה
הוא  הרי שנטמא ידע אם גם שהרי עיון, צריך אבל מקדש".

ש  ידע לא שהרי המקדש.שוגג, ירמיה,22)זהו רבי בעיית
מקום  ממנו ונעלם ישראל, לארץ שעלה בבל "בן ב: יד, שם
היא, ידיעה בעולם מקדש דאיכא דידע כיון וכו' מהו מקדש
ונשאר  היא". העלמה ליה, ידע לא דמקומו כיון דילמא או

בתיקו  ואינו 23)הדבר בנדבה, באה חטאת שאין חטאת.
לאו  ואם חובה, קרבן הוא הרי מחויב הוא אם להתנות. יכול
אפשר  בנדבה, שבא אחר בקרבן אבל נדבה, קרבן הוא הרי

כנ"ל. שהיא 24)להתנות העוף לחטאת "מנין א: כט, נזיר
ספק  האשה שהיתה כגון נאכלת", שאינה הספק על באה
ה"י). המוקדשין פסולי מהל' (פ"ז יולדת ספק או זבה

כיפורים.25) מחוסרות הן ויולדת זבה ראה 26)שכן
ה"א. כפרה מחוסרי מהל' פ"א טומאת 27)להלן כגון

שני  או תורים שתי ומביא משגת ידו שאין וקדשיו, מקדש
ז). ה, (ויקרא לחטאת ואחד לעולה אחד יונה, כן 28)בני

ושחטה, חטאתו "המביא פ"ב, כריתות בתוספתא מפורש
אשם  מביא ואינו יצא הדם, נזרק לא ספק הדם, נזרק ספק
חשיכה, לא ספק חשיכה ספק כפרה מחוסר היה אם תלוי,
כפרה  מחוסר שרק הרי ספק", העוף חטאת מביא זה הרי
גיטין  'תוספות' ועי' שמח'). ('אור בספק העוף חטאת מביא

המוריה'). ('הר אבל ד"ה - ב כח,

.‚‡ÓËpL ÈÓ29‰¯ÊÚa30‰lÁz Ú„iL CÈ¯ˆ - ƒ∆ƒ¿»»¬»»»ƒ∆≈«¿ƒ»
ÔÎ È¯Á‡ epnÓ ÌÏÚ Ì‡Â ,Lc˜Ó ‰fLÂ ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»¿ƒ∆¿«ƒ∆«¬≈≈
ÌÏÚpL B‡ ,Lc˜Ó ‰fL ¯eÎÊ ‡e‰ È¯‰Â ‡ÓËpL∆ƒ¿»«¬≈»∆∆ƒ¿»∆∆¿«
eÓlÚ˙pL B‡ ,‡ÓËpL ÁÎL ‡ÏÂ Lc˜Ó ‰fL epnÓƒ∆∆∆ƒ¿»¿…»«∆ƒ¿»∆ƒ¿«¿
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·È BÏ Ú„eiLk - ‰ÊÂ ‰Ê epnÓ31. ƒ∆∆»∆¿∆ƒ»«»ƒ»¿»∆¿≈

¯eÚMk ‰‰LiL ‡e‰Â32˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿∆ƒ¿∆«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«
Lc˜Ó33. ƒ¿»

אלא 29) טמא, שהוא שידע (ומדובר ב. יד, שבועות משנה,
זו  אין בשוגג, נטמא שאם ה"ד, להלן ראה באונס, שנטמא

ה"א). למעלה ראה בקרבן, לחייבו ואין בתחילה, ידיעה
שהה 30) ואם קצרה, בדרך בבהילות ולצאת למהר שמחוייב

הכ"אֿכב. המקדש ביאת מהל' פ"ג ראה קרבן, חייב בשוגג
שני 31) בתורה שנאמרו מזה למדו - ב טז, שם בגמרא

ה' משכן "את מקדש: בטומאת קרבן חיוב לגבי פסוקים
– כ) (שם, טמא" ה' מקדש ו"את יג) יט, (במדבר טמא"
חייבים  ששניהם בפנים, לנטמא ואחד בחוץ לנטמא אחד

הפסוק:32)קרבן. דברי את לקרות כדי שהוא השתחויה,
ג'. ז' ב, שבדבריֿהימים וגו'" ארצה אפים "ויכרעו

הכ"ג.33) שם

.„BÓˆÚ ‡nhL ÈÓ34„ÈÊÓa35- ¯eÚMk ‰‰L ‡ÏÂ ƒ∆ƒ≈«¿¿≈ƒ¿…»»«ƒ
‰ÈÂÁzL‰ ¯eÚL Ì‡ ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰36„·Ïa Òe‡Ï37 ¬≈∆»≈ƒƒƒ¿«¬»»¿»ƒ¿«

„ÈÊÓÏ Û‡ B‡38epnÓ ÌÏÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏe .39‡ÏÂ ‡ˆÈÂ «¿≈ƒ¿ƒ»ƒ∆¿«ƒ∆¿»»¿…
Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ‰‰L40¯ÈÂ‡a BÓˆÚ ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ . »»≈≈ƒ»¿»¿≈ƒ»»«¿«¬ƒ

‰¯ÊÚ41BÈ‡ B‡ ‰¯ÊÚk ‰¯ÊÚ ¯ÈÂ‡ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·c‰ - ¬»»«»»»≈ƒ¬ƒ¬»»»¬»»≈
‰¯ÊÚk42. »¬»»

בעזרה.34) שלא 35)כשהוא אלא במקדש, שהוא שידע
לענין  כשוגג שדינו מקדש, טומאת על כרת שחייבים ידע
ה"ב  פ"ב למעלה כמפורש מידיעתו", "שב בכלל והוא קרבן
משנהֿלמלך). וראה יז. שבועות איתן, מצפה (הגהות
שידע  כיון – כרת שחייב ידע שלא שאע"פ לומר (וצריך
מקדש  טומאת לגבי ידיעה זו הרי מקדש, שזהו וידע שטמא
להלן  וראה בקרבן, לחייבו ה"א) למעלה (ראה וקדשיו
א). ס"ק קכג מצוה חינוך' כ'מנחת ודלא בסמוך.

כדי 36) בעזרה שישהה קרבן לחיוב שצריך מה כלומר,
למעלה. כמבואר שנטמא, אחר ראה 37)השתחוויה

חייב  – כלום שהה לא אפילו במזיד, אבל ה"ג. למעלה
קרבן 38)קרבן. אינו ממנו ונעלם במזיד עצמו טימא שגם

שם  אשי רב של בעייתו וזוהי השתחוויה, כדי שישהה עד
בתיקו. ונשארה א. שם.39)יז, ר"ח בפירוש הוא (כן

הוא  חייב בכרת, ששגג כיון אחרים, קרבן שבחיובי ואע"פ
וקדשיו  מקדש בטומאת כאן – ה"ב) פ"ב (למעלה בקרבן
אם  אלא חייב אינו ונעלם", – "ונעלם בתורה שמפורש
אלא  לגמרי, וקדשיו, המקדש או הטומאה ממנו נעלמה
שאם  למעלה), (ראה בקרבן שוגג בתחילה שיהיה שצריך
שב  אינו הוא שהרי שבסוף, ההעלמה תועיל לא כן לא

מחוסר 40)מידיעתו). שאינו מי כי ה"ב, למעלה ראה
חולין  יכניסו שמא מספק, חטאת קרבן מביא אינו כיפורים

השתחוויה 41)בעזרה. כדי ושהה בעזרה נטמא כלומר,
העזרה. בתיקו.42)באויר ונשארה רבא, של בעייתו שם

ואע"פ  תלה. ד"ה שם ב'תוספות' שהובאה הספרים וכגירסת
הדם  וקיבל הבהמה תלה שאם אמרו הדם, קבלת שלענין
ה"ב), המוקדשין פסולי מהל' ופ"א כו. (זבחים כשר באויר
אלא  זאת, ידעו כאן אף – כעזרה העזרה שאויר הרי
הוא  והרי עצמית קדושה היא האויר קדושת אם שהסתפקו
ארוכה, בדרך יצא שאם למקום, ממקום בעזרה שהלך כמי
(פ"ג  שהה לא אם אף חייב שהוא בה, ללכת צריך שאינו
מחמת  היא קדושתו שכל או הכ"ב) מקדש ביאת מהל'
כעומד  אלא ארוכה בדרך כבא אינו כן ואם העזרה, קרקע

שמח'). ('אור שהייה שצריך במקומו
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ÔÈ¯tÎÓ69ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË ÔB„Ê ÏÚÂ .70¯t - ¿«¿ƒ¿«¿À¿«ƒ¿»¿»»»«
„ÈÊn‰ ‰È‰ Ì‡ ,¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ÏB„b Ô‰k…≈»∆«ƒƒ¿«≈ƒ»»«≈ƒ

ÌÈ‰k‰ ÔÓ71¯ÈÚO Ìc - Ï‡¯OiÓ ‰È‰ Ì‡Â ; ƒ«…¬ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿»≈«»ƒ
¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ÌÈÙa ‰OÚp‰72¯Ó‡pL ,73: ««¬∆ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿«≈∆∆¡«

Ï‡¯OÈ Èa ˙‡ÓhÓ L„w‰ ÏÚ ¯tÎÂ74. ¿ƒ∆««…∆ƒÀ¿…¿≈ƒ¿»≈

א.57) ב, שבועות או 58)משנה, למקדש שנכנס  שלפני
שנטמא, וידע קודש, שזה או מקדש שזה ידע קודש, אכל
שזה  ממנו נעלם קודש, אכל או למקדש שנכנס ובשעה
ה"א. למעלה ראה שנטמא, ממנו שנעלם או וקודש מקדש

בתחילה,59) ממנו שנעלם מה בסוף לו נודע לא כלומר,
ה"א). (למעלה בקרבן חייב אינו זה הוא 60)ובאופן

טז, (ויקרא חטאת שעשהו לה' הגורל עליו שעלה השעיר
טו). – היום.61)ט מן 62)עצם עליו להגן מכפרין

מזיד, עשה שלא שאע"פ בגמרא) ח. (שבועות היסורים
לידי  יבוא שלא נזהר שלא על ייסורים, עליו לבוא ראויין
ישראל') ו'תפארת שם, במשנה רש"י (ראה בשוגג איסור
על  "וכיפר טז) (שם, שנאמר ממה ז:) (שם זאת ולמדו
כל  ולא "מטומאות – ישראל" בני מטומאות הקודש
אותה  שחלק וקדשיו, מקדש לטומאת והכוונה טומאות".
ויורד, עולה קרבן עליה שחייבה עבירות משאר הכתוב
(שם) שנאמר ממה כן ללמוד יש שמעון רבי ולדעת
מה  דפשעים, דומיא חטאים – חטאתם" לכל "ומפשעיהם
שאינם  חטאים אף במזיד, שהם קרבן, בני שאינם פשעים
ידיעה  בה ואין בתחילה ידיעה בה ליש ומנין קרבן, בני
לבוא  הראויה חטאתם" "לכל ת"ל תולה, זה ששעיר בסוף,
ידיעה  לו היו לא אם משא"כ לו, ייודע אם חטאת לכלל
זה  שעיר אין לעולם, קרבן לכלל יבואו שלא בתחילה,
ממה  נלמד כך, על שמכפר עצמו הכיפורים ויום מכפר.
במשנה, (רש"י הוא" כיפורים יום "כי כח) כג, (שם שנאמר

ב.). עוד.63)שם עליו מכפרין אין אפשר 64)שאז "זה
שהוא  ידיעה לו קדמה ולא הגויים, לבין שנשבה בתינוק
ונעלמה  טמא, והוא למקדש ביאה ישראל בני על איסור
שם). שבועות בפיה"מ, (רבינו למקדש" ונכנס טומאה ממנו

וכי 65) טמא. היה למקדש שנכנס שבשעה אח"כ לו שנודע
(שם). למקדש ליכנס לטמא של 66)אסור שעיר זהו

יא. כט, בבמדבר הנזכר ונלמד 67)מוסף, במשנה. שם
שם) (במדבר בחוץ הנעשה בשעיר שנאמר ממה (שם) זאת
מלבד  בחוץ) הנעשה שעיר =) חטאת אחד עזים "שעיר

הכי  זה חטאת הוקשו – בפנים)" הנעשה שעיר =) פורים
אין  הפנימי מה מכפר, זה מכפר שזה מה על ללמד, לזה
אף  בתחילה), =) ידיעה בה שיש דבר על אלא מכפר
בסוף). =) ידיעה בה שיש דבר על אלא מכפר אין החיצון
יבוא  לא לעולם שהרי תליה, בלא גמורה כפרה מכפר וזה
שם). במשנה, (רש"י בתחילה ידע שלא כיון קרבן, לידי
כיפורים  יום "כי (שם) שנאמר שמכפר, עצמו הכיפורים ויום

כנ"ל. הרגלים.68)הוא", בכל שמביאין חטאת שעירי
(שם)69) שמעון כרבי ולא יהודה כרבי וספק שם, במשנה

רבי  ולמד מכפרים. אינם חדשים ראשי ששעירי האומר
חדשים  ראשי בשעירי שנאמר ממה ט.) (שם זה דבר יהודה
חטא  – לה'" לחטאת אחד עזים "ושעיר טו) כח, (במדבר

יהא  כלל) יודע אינו החוטא (ואילו ה' אלא בו מכיר שאין
יהודה  לרבי נלמד שמכפרים, רגלים ושעירי מכפר, זה שעיר
עזים" "ושעיר טז) (שם, ברגלים שנאמר ממה (שם:)
שעירי  להקיש ראשון, ענין על מוסיף "וי"ו" – ב"וי"ו"
על  אלא מכפרים אינם ר"ח שעירי מה ר"ח, לשעירי רגלים
הרגלים  שעירי אף בסוף, ולא בתחילה לא ידיעה בה שאין
ולא  בתחילה לא ידיעה בה שאין על אלא מכפרים אינם

לאכול 70)בסוף. למקדש ליכנס לו ואסור שנטמא שידע
שאם  בו, התרו שלא וכגון בזדון. כן עשה ואעפי"כ קודש,
ישראל'). ('תפארת במלקות אלא מתכפר אינו בו התרו

בשעיר 71) מתכפרים הכהנים ואין ב. ב, שבועות משנה,
שעיר  את "ושחט טו) טז, (ויקרא שנאמר בפנים, הנעשה
לעם" "אשר יג:) (שם בגמ' ואמרו לעם", אשר החטאת
של  בפרו – מתכפרין? ובמה בו, מתכפרין הכהנים שאין
"אשר  ו) טז, (שם אהרן של בפרו שנאמר ואףֿעלֿפי אהרן,
בעדו  "וכיפר (שם) עוד נאמר הרי לאחרים", לא "לו, – לו"
(תהלים  שנאמר ביתו, בכלל הם הכהנים וכל ביתו" ובעד
טומאת  זדון על רק ולא ה'". את ברכו אהרן "בית יט) קלה,
אלא  הכהנים, על מכפר גדול כהן של פרו וקדשיו מקדש
(לחםֿמשנה). שם בגמרא ראה השוגג. על אף

שם.72) בפנים.73)במשנה, הנעשה ונאמר 74)בשעיר
אלו  "פשעים – חטאתם" לכל "ומפשעיהם שם עוד

יב:). (שם המרדים"

ה'תש"פ  שבט ט"ז שלישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ושגג 1) קבועה, חטאת שגגתן על שחייבין דבר כל יבאר

בהוראה. הגדול ביתֿדין

.‡˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c Ïk2‰Úe·˜3Ì‡ , »»»∆«»ƒ«ƒ¿»«»¿»ƒ
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e‚‚L4e‚‚LÂ ,B¯Èz‰Ï e¯B‰Â ‰‡¯B‰a »¿≈ƒ«»¿»»¿¿«ƒ¿»¿

ÌÚ‰5ÏÚ ÔÈÎÓBÒ Ì‰Â ÌÚ‰ eOÚÂ Ô˙‡¯B‰a »»¿»»»¿»»»¿≈¿ƒ«
Ô˙‡¯B‰6,È¯‰ - eÚhL ÔÈc ˙È·Ï Ú„B Ck ¯Á‡Â »»»¿««»«¿≈ƒ∆»¬≈

ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa7Ô˙‚‚L ÏÚ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ‡È·‰Ï ≈ƒ«»ƒ¿»ƒ»¿««»«ƒ¿»»
‰‡¯B‰a8;‰OÚÓ ÔÓˆÚa Ô‰ eOÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»»¿««ƒ∆…»≈¿«¿»«¬∆

ÔÈa eOÚ ÔÈa ÏÏk ÔÈc ˙Èa ˙iOÚ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡L∆≈«¿ƒƒ«¬ƒ«≈ƒ¿»≈»≈
„·Ïa Ô˙‡¯B‰ ÏÚ ‡l‡ ,eOÚ ‡Ï9ÌÚ‰ ¯‡Le . …»∆»«»»»ƒ¿«¿»»»

Ôa¯w‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt10,ÔÈOBÚ‰ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿ƒƒ«»¿»¿««ƒ∆≈»ƒ
ÔÈc ˙È·a eÏzL ÈtÓ11ÔÈ‡È·nL Ôa¯w‰ ‡e‰ ‰Óe . ƒ¿≈∆»¿≈ƒ««»¿»∆¿ƒƒ

e¯B‰Â e‚‚L ‰¯Ê ‰„B·Úa Ì‡ ?BÊ ‰‚‚L ÏÚ12- «¿»»ƒ«¬»»»»¿¿
Ë·L ÏkÓ ˙‡hÁÏ ¯ÈÚOÂ ‰ÏBÚÏ ¯t ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ«¿»¿»ƒ¿«»ƒ»≈∆

Ë·LÂ13,EÏ ÁÏL ˙L¯Ùa ¯eÓ‡‰ ‡e‰ ‰Ê Ôa¯˜Â . »≈∆¿»¿»∆»»¿»»«¿«¿
‰‚‚LÏ ‰˙OÚ ‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡ ‰È‰Â :¯Ó‡pL14. ∆∆¡«¿»»ƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»ƒ¿»»

‡e‰ ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‚‚LaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆¿ƒ¿«¬»»»
¯a„Ó15Ô˙‚‚L ÏÚ ÔÈ·iÁL ˙B˙¯k ¯‡La Ì‡Â . ¿«≈¿ƒƒ¿»¿≈∆«»ƒ«ƒ¿»»

Ë·LÂ Ë·L Ïk ‡È·Ó - e¯B‰Â e‚‚L ‰Úe·˜ ˙‡hÁ«»¿»»¿¿≈ƒ»≈∆»≈∆
:¯Ó‡pL ,‡¯˜iÂ ˙L¯Ùa ¯eÓ‡‰ e‰ÊÂ .˙‡hÁ ¯t««»¿∆»»¿»»««ƒ¿»∆∆¡«

ebLÈ Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â16Ì‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈»»≈∆ƒ
- ‰¯Ê ‰„B·Úa ‰‡¯B‰a ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e‚‚L»¿≈ƒ«»¿»»«¬»»»
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ÌÈ¯t ¯OÚ ÌÈL Ï‰w‰ Ïk ÔÈ‡È·Ó17ÌÈLe ˙BÏBÚ ¿ƒƒ»«»»¿≈»»»ƒ¿≈
ÔÓ„ È¯‰L ,˙BÙ¯O Ì‰Â .˙B‡hÁ ÌÈ¯ÈÚO ¯OÚ»»¿ƒƒ«»¿≈ƒ¿»∆¬≈»»

ÌÈÙÏ ÒÎ18.‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÈÚO ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â . ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬»»»
ÌÈ¯t ¯OÚ ÌÈL ÔÈ‡È·Ó - e‚‚L ˙Bˆn‰ ¯‡La Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿»¿¿ƒƒ¿≈»»»ƒ

˙BÙ¯O Ô‰Â .˙B‡hÁ19ÌÈÙÏ ÒÎ ÌÓcL ÈtÓ ,20. «»¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒ
.¯eaˆ ÏL ¯·c ÌÏÚ‰ ¯t ‡¯˜ Ô‰Ó ¯t ÏÎÂ¿»«≈∆ƒ¿»«∆¿≈»»∆ƒ

¯Ó‡pL21ÏÎÂ ;Ï‰˜Â Ï‰˜ Ïk - Ï‰w‰ e·È¯˜‰Â : ∆∆¡«¿ƒ¿ƒ«»»»»»¿»»¿»
Ï‰˜ Èe¯˜ Ë·LÂ Ë·L22ËÙLB‰È „ÓÚiÂ :¯Ó‡pL , ≈∆»≈∆»»»∆∆¡«««¬…¿»»

‰„e‰È Ï‰˜a23ı¯‡aL Ï‡¯OÈ Ïk eOÚL ÔÈa . ƒ¿«¿»≈∆»»ƒ¿»≈∆¿∆∆
Ï‡¯OÈ24·¯ eOÚL ÔÈa ,e¯B‰L ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ƒ¿»≈«ƒ≈ƒ∆≈∆»…

ÌÈË·M‰ ÔÈÓ ËeÚÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ Ï‡¯OÈ25ÔÈa , ƒ¿»≈««ƒ∆≈ƒƒ¿««¿»ƒ≈
Ïk ËeÚÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈË·M‰ ·¯ eOÚL∆»…«¿»ƒ««ƒ∆≈ƒ»

Ï‡¯OÈ26ÏÎÏ ¯t ,ÌÈË·M‰ Ïk ÔÈÓk ÔÈ‡È·Ó - ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒ¿«»«¿»ƒ«¿»
Ë·L ÏÎÏ ¯ÈÚOÂ ¯t ‰¯Ê ‰„B·Ú·e ,Ë·LÂ Ë·L≈∆»≈∆«¬»»»«¿»ƒ¿»≈∆

el‡ Û‡L ,Ë·LÂ27ÔÈ‡È·Ó e‡ËÁ ‡lL28È„È ÏÚ »≈∆∆«≈∆…»¿¿ƒƒ«¿≈
ÌÈ‡ËBÁ‰29·¯ ‡e‰Â „·Ïa „Á‡ Ë·L ‰OÚ elÙ‡ . «¿ƒ¬ƒ»»≈∆∆»ƒ¿«¿…
Ï‰w‰30,ÌÈ¯t ¯OÚ ÌÈL ÔÈ‡È·Ó ¯eav‰ Ïk È¯‰ - «»»¬≈»«ƒ¿ƒƒ¿≈»»»ƒ

¯Ê ‰„B·Ú·e¯OÚ ÌÈLe ÌÈ¯t ¯OÚ ÌÈL ‰ «¬»»»¿≈»»»ƒ¿≈»»
.ÌÈ¯ÈÚO¿ƒƒ

בדבר 2) שיורו עד חייבין ביתֿדין "אין ח. הוריות משנה
שם) (בגמרא זאת ולמדו חטאת". ושגגתו כרת שזדונו
ביתֿדין  הוראת בשגגת נאמר עליה", - "עליה שווה בגזירה
ונאמר  עליה", חטאו אשר החטאת "ונודעה יד) ד, (ויקרא
תקח  לא אחותה אל "ואשה יח) יח, (שם עריות בפרשת
שזדונו  דבר להלן מה בחייה", עליה ערוותה לגלות לצרור
ושגגתו  כרת שזדונו דבר כאן אף חטאת, ושגגתו כרת
על  העם ועשה דין בית שהורו זרה עבודה ושגגת חטאת,
אחרת  שווה בגזירה (שם) נלמדה כאן, כתובה שאינה פיהם
באיסורים  הוראה בשגגת כאן נאמר מעיני", - "מעיני -
דבר  ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם יג) ד, (שם אחרים
זרה  בעבודה הוראה בשגגת ונאמר וגו'", הקהל מעיני
לשגגה", נעשתה העדה מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר
למעלה, כמבואר חטאת, ושגגתו כרת שזדונו בדבר כאן מה
כרת  שזדונו בדבר אלא חייבין אין זרה, עבודה בשגגת אף
ואם  כרת. בהן שאין ונישוק חיבוק יצאו חטאת, ושגגתו
ועשו  וודאי אשם עליו שחייבין בדבר להתיר דין בית הורו
נאמר  וודאי שבאשם משום פטורין, ביתֿדין פיהם, על העם

נפש. בכלל אינם וביתֿדין "ונפש" א) ה, אבל 3)(שם
חייבים  דין בית אין ויורד, עולה קרבן עליו שחייבים דבר
בגזירה  שם) (בגמרא כן ולמדו שגגתם. על קרבן להביא
כל  "ואם יג) ד, (ויקרא דין בית של בחטאת נאמר שווה:
יחיד  של בחטאת ונאמר ואשמו", וגו' ישגו ישראל עדת
"ואשם" מה - ואשם" וגו' תחטא אחת נפש "ואם כז) (שם,
שנאמר  "ואשמו" אף קבועה, בחטאת - ביחיד שנאמרה

קבועה. בחטאת - דין ואחד.4)בבית שבעים של
העם.5) רוב תולים 6)כלומר, אם אבל דין, בית של

כל  חייב להתירו, הורו הדין בית שגם אף להיתר, בעצמם
עצמו. בפני חטאת קרבן מהעם ואחד להלן 7)אחד

כן  ואם פר, מביא ושבט שבט שכל רבינו כתב זו בהלכה

חייבים  דין שבית היינו חייבין", דין ש"בית כאן שכתב מה
בשביל  מביא ושבט שבט שכל או ושבט, שבט לכל להביא

משנה). (כסף דין דין 8)בית בית "הורו ד: שם משנה
פר". דין) (בית מביאין שוגגין הקהל כל ועשו שוגגין

עשו 9) ולא הם ועשו דין בית הורו שאם אמרו ג. בהוריות
(שם) שנאמר ממה זאת ולמדו פטורים, שהם - הקהל רוב
ועשו  הקהל מעיני דבר ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם
והוראה  בקהל תלוי שמעשה הרי וגו'", ה' מצוות מכל אחת
שאם  גם, ללמוד יש שמכאן רבינו וסובר בביתֿדין. תלוייה
חייבים. דין שבית - עשו לא וביתֿדין הקהל רוב עשו

יחיד.10) קרבן ואחד אחד כל מלהביא פטורים כלומר,
יהיו 11) מעשה בשגגת שעשו ציבור רוב "יכול ב: שם

[והם  [בהוראה] פר עליהם מביאים דין בית שהרי פטורין,
שם]". רש"י - זרה 12)פטורים לעבודה לכרוע שמותר

ורגלים. ידים פישוט ד:13)בלי שם במשנה יהודה כרבי
מביאין  פיהן על רובן או הקהל כל ועשו דין בית הורו שאם
וי"ב  פרים י"ב מביאין זרה ובעבודה פרים, י"ב שבטים י"ב

וגו'14)שעירים. לעולה אחד בקר בן פר העדה כל "ועשו
לחטאת". אחד עזים כב)15)ושעיר (שם, שנאמר לפי

ה' דבר אשר האלה המצוות כל את תעשו ולא תשגו "וכי
שקולה  שהיא מצוה היא "איזו (שם): ואמרו משה", אל
המודה  (שכל כוכבים" עבודת זו אומר הוי המצוות כל כנגד

כולה) התורה בכל ככופר מעיני 16)בה דבר "ונעלם
וגו'". לחטאת בקר בן פר הקהל והקריבו וגו' ועשו הקהל

אלא 17) נפרדים לשבטים נחשבים אינם ומנשה ואפרים
זה. לדבר לא אבל נחלה, הפרוכת להזות 18)לעניין על

דמן  נותן כיצד בתורה בהן נתפרש "ולא הזהב. מזבח ועל
פר  כדין דינן הקהל, חטאות שהן לפי אלא נותן הוא ולהיכן
למתן  בו: האמור לכל הקהל, חטאת שהוא דבר, העלם

וכו'". ולשריפה את 19)דמים "והוציא כא) (שם, שנאמר
אותו". ושרף למחנה מחוץ אל (שם,20)הפר שנאמר כמו

של  דבר העלם (=פר הפר מדם המשיח הכהן "והביא טז)
חטאת  "וכל כג): ו, (שם נאמר ועוד מועד" אהל אל צבור)
תאכל, לא בקדש לכפר מועד אהל אל מדמה יובא אשר

תשרף". מכל 21)באש להביא חייבין כך משום כלומר,
ושבט. להביא 22)שבט ושבט שבט כל חייב לפיכך

(=יהודה 23)קרבן. שבטים שני שגם הרי וירושלים.
מח, (בראשית שנאמר מה כן ואם "קהל". נקראים ובנימין)
עמים", לקהל ונתתיך והרביתיך מפרך הנני אלי "ויאמר ד)
שיהיו  בנימין, של לידתו עם שמעכשיו, לפרש אפשר אי -
מהפסוק  למדנו כבר שהרי "קהל", יקראו שבטים, י"ב
צריך  כרחנו ועל "קהל", נקראים שבטים שני שגם הקודם
נקרא  לבדו בנימין ששבט היינו קהל, נולד שעכשיו לפרש

"קהל". נקרא אחד ששבט הרי ש"אין 24)"קהל",
בני  אלא קהל קרוי שאין לארץ, חוצה יושבי על משגיחין

ישראל". שבטים 25)ארץ חמשה אנשי כשמספר כלומר,
השבטים. שבעת אנשי ממספר גדול יותר כרבי 26)הוא

שישה  "חטאו שאמר: שם. בברייתא אלעזר בן שמעון
אף  השבטים) רוב (שהם ז' או קהל, של רובו והם שבטים
(שם) זאת ולמד מביאין", - קהל של רובו שאינו פי על
העדה", מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר שנאמר ממה
(שם, עוד ונאמר עיני, כל ולא מעיני מיעוט, אפילו שמשמע
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ÔÈ¯tÎÓ69ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË ÔB„Ê ÏÚÂ .70¯t - ¿«¿ƒ¿«¿À¿«ƒ¿»¿»»»«
„ÈÊn‰ ‰È‰ Ì‡ ,¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ÏB„b Ô‰k…≈»∆«ƒƒ¿«≈ƒ»»«≈ƒ

ÌÈ‰k‰ ÔÓ71¯ÈÚO Ìc - Ï‡¯OiÓ ‰È‰ Ì‡Â ; ƒ«…¬ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿»≈«»ƒ
¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ÌÈÙa ‰OÚp‰72¯Ó‡pL ,73: ««¬∆ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿«≈∆∆¡«

Ï‡¯OÈ Èa ˙‡ÓhÓ L„w‰ ÏÚ ¯tÎÂ74. ¿ƒ∆««…∆ƒÀ¿…¿≈ƒ¿»≈

א.57) ב, שבועות או 58)משנה, למקדש שנכנס  שלפני
שנטמא, וידע קודש, שזה או מקדש שזה ידע קודש, אכל
שזה  ממנו נעלם קודש, אכל או למקדש שנכנס ובשעה
ה"א. למעלה ראה שנטמא, ממנו שנעלם או וקודש מקדש

בתחילה,59) ממנו שנעלם מה בסוף לו נודע לא כלומר,
ה"א). (למעלה בקרבן חייב אינו זה הוא 60)ובאופן

טז, (ויקרא חטאת שעשהו לה' הגורל עליו שעלה השעיר
טו). – היום.61)ט מן 62)עצם עליו להגן מכפרין

מזיד, עשה שלא שאע"פ בגמרא) ח. (שבועות היסורים
לידי  יבוא שלא נזהר שלא על ייסורים, עליו לבוא ראויין
ישראל') ו'תפארת שם, במשנה רש"י (ראה בשוגג איסור
על  "וכיפר טז) (שם, שנאמר ממה ז:) (שם זאת ולמדו
כל  ולא "מטומאות – ישראל" בני מטומאות הקודש
אותה  שחלק וקדשיו, מקדש לטומאת והכוונה טומאות".
ויורד, עולה קרבן עליה שחייבה עבירות משאר הכתוב
(שם) שנאמר ממה כן ללמוד יש שמעון רבי ולדעת
מה  דפשעים, דומיא חטאים – חטאתם" לכל "ומפשעיהם
שאינם  חטאים אף במזיד, שהם קרבן, בני שאינם פשעים
ידיעה  בה ואין בתחילה ידיעה בה ליש ומנין קרבן, בני
לבוא  הראויה חטאתם" "לכל ת"ל תולה, זה ששעיר בסוף,
ידיעה  לו היו לא אם משא"כ לו, ייודע אם חטאת לכלל
זה  שעיר אין לעולם, קרבן לכלל יבואו שלא בתחילה,
ממה  נלמד כך, על שמכפר עצמו הכיפורים ויום מכפר.
במשנה, (רש"י הוא" כיפורים יום "כי כח) כג, (שם שנאמר

ב.). עוד.63)שם עליו מכפרין אין אפשר 64)שאז "זה
שהוא  ידיעה לו קדמה ולא הגויים, לבין שנשבה בתינוק
ונעלמה  טמא, והוא למקדש ביאה ישראל בני על איסור
שם). שבועות בפיה"מ, (רבינו למקדש" ונכנס טומאה ממנו

וכי 65) טמא. היה למקדש שנכנס שבשעה אח"כ לו שנודע
(שם). למקדש ליכנס לטמא של 66)אסור שעיר זהו

יא. כט, בבמדבר הנזכר ונלמד 67)מוסף, במשנה. שם
שם) (במדבר בחוץ הנעשה בשעיר שנאמר ממה (שם) זאת
מלבד  בחוץ) הנעשה שעיר =) חטאת אחד עזים "שעיר

הכי  זה חטאת הוקשו – בפנים)" הנעשה שעיר =) פורים
אין  הפנימי מה מכפר, זה מכפר שזה מה על ללמד, לזה
אף  בתחילה), =) ידיעה בה שיש דבר על אלא מכפר
בסוף). =) ידיעה בה שיש דבר על אלא מכפר אין החיצון
יבוא  לא לעולם שהרי תליה, בלא גמורה כפרה מכפר וזה
שם). במשנה, (רש"י בתחילה ידע שלא כיון קרבן, לידי
כיפורים  יום "כי (שם) שנאמר שמכפר, עצמו הכיפורים ויום

כנ"ל. הרגלים.68)הוא", בכל שמביאין חטאת שעירי
(שם)69) שמעון כרבי ולא יהודה כרבי וספק שם, במשנה

רבי  ולמד מכפרים. אינם חדשים ראשי ששעירי האומר
חדשים  ראשי בשעירי שנאמר ממה ט.) (שם זה דבר יהודה
חטא  – לה'" לחטאת אחד עזים "ושעיר טו) כח, (במדבר

יהא  כלל) יודע אינו החוטא (ואילו ה' אלא בו מכיר שאין
יהודה  לרבי נלמד שמכפרים, רגלים ושעירי מכפר, זה שעיר
עזים" "ושעיר טז) (שם, ברגלים שנאמר ממה (שם:)
שעירי  להקיש ראשון, ענין על מוסיף "וי"ו" – ב"וי"ו"
על  אלא מכפרים אינם ר"ח שעירי מה ר"ח, לשעירי רגלים
הרגלים  שעירי אף בסוף, ולא בתחילה לא ידיעה בה שאין
ולא  בתחילה לא ידיעה בה שאין על אלא מכפרים אינם

לאכול 70)בסוף. למקדש ליכנס לו ואסור שנטמא שידע
שאם  בו, התרו שלא וכגון בזדון. כן עשה ואעפי"כ קודש,
ישראל'). ('תפארת במלקות אלא מתכפר אינו בו התרו

בשעיר 71) מתכפרים הכהנים ואין ב. ב, שבועות משנה,
שעיר  את "ושחט טו) טז, (ויקרא שנאמר בפנים, הנעשה
לעם" "אשר יג:) (שם בגמ' ואמרו לעם", אשר החטאת
של  בפרו – מתכפרין? ובמה בו, מתכפרין הכהנים שאין
"אשר  ו) טז, (שם אהרן של בפרו שנאמר ואףֿעלֿפי אהרן,
בעדו  "וכיפר (שם) עוד נאמר הרי לאחרים", לא "לו, – לו"
(תהלים  שנאמר ביתו, בכלל הם הכהנים וכל ביתו" ובעד
טומאת  זדון על רק ולא ה'". את ברכו אהרן "בית יט) קלה,
אלא  הכהנים, על מכפר גדול כהן של פרו וקדשיו מקדש
(לחםֿמשנה). שם בגמרא ראה השוגג. על אף

שם.72) בפנים.73)במשנה, הנעשה ונאמר 74)בשעיר
אלו  "פשעים – חטאתם" לכל "ומפשעיהם שם עוד

יב:). (שם המרדים"

ה'תש"פ  שבט ט"ז שלישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ושגג 1) קבועה, חטאת שגגתן על שחייבין דבר כל יבאר

בהוראה. הגדול ביתֿדין

.‡˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c Ïk2‰Úe·˜3Ì‡ , »»»∆«»ƒ«ƒ¿»«»¿»ƒ
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e‚‚L4e‚‚LÂ ,B¯Èz‰Ï e¯B‰Â ‰‡¯B‰a »¿≈ƒ«»¿»»¿¿«ƒ¿»¿

ÌÚ‰5ÏÚ ÔÈÎÓBÒ Ì‰Â ÌÚ‰ eOÚÂ Ô˙‡¯B‰a »»¿»»»¿»»»¿≈¿ƒ«
Ô˙‡¯B‰6,È¯‰ - eÚhL ÔÈc ˙È·Ï Ú„B Ck ¯Á‡Â »»»¿««»«¿≈ƒ∆»¬≈

ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa7Ô˙‚‚L ÏÚ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ‡È·‰Ï ≈ƒ«»ƒ¿»ƒ»¿««»«ƒ¿»»
‰‡¯B‰a8;‰OÚÓ ÔÓˆÚa Ô‰ eOÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»»¿««ƒ∆…»≈¿«¿»«¬∆

ÔÈa eOÚ ÔÈa ÏÏk ÔÈc ˙Èa ˙iOÚ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡L∆≈«¿ƒƒ«¬ƒ«≈ƒ¿»≈»≈
„·Ïa Ô˙‡¯B‰ ÏÚ ‡l‡ ,eOÚ ‡Ï9ÌÚ‰ ¯‡Le . …»∆»«»»»ƒ¿«¿»»»

Ôa¯w‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt10,ÔÈOBÚ‰ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿ƒƒ«»¿»¿««ƒ∆≈»ƒ
ÔÈc ˙È·a eÏzL ÈtÓ11ÔÈ‡È·nL Ôa¯w‰ ‡e‰ ‰Óe . ƒ¿≈∆»¿≈ƒ««»¿»∆¿ƒƒ

e¯B‰Â e‚‚L ‰¯Ê ‰„B·Úa Ì‡ ?BÊ ‰‚‚L ÏÚ12- «¿»»ƒ«¬»»»»¿¿
Ë·L ÏkÓ ˙‡hÁÏ ¯ÈÚOÂ ‰ÏBÚÏ ¯t ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ«¿»¿»ƒ¿«»ƒ»≈∆

Ë·LÂ13,EÏ ÁÏL ˙L¯Ùa ¯eÓ‡‰ ‡e‰ ‰Ê Ôa¯˜Â . »≈∆¿»¿»∆»»¿»»«¿«¿
‰‚‚LÏ ‰˙OÚ ‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡ ‰È‰Â :¯Ó‡pL14. ∆∆¡«¿»»ƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»ƒ¿»»

‡e‰ ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‚‚LaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆¿ƒ¿«¬»»»
¯a„Ó15Ô˙‚‚L ÏÚ ÔÈ·iÁL ˙B˙¯k ¯‡La Ì‡Â . ¿«≈¿ƒƒ¿»¿≈∆«»ƒ«ƒ¿»»

Ë·LÂ Ë·L Ïk ‡È·Ó - e¯B‰Â e‚‚L ‰Úe·˜ ˙‡hÁ«»¿»»¿¿≈ƒ»≈∆»≈∆
:¯Ó‡pL ,‡¯˜iÂ ˙L¯Ùa ¯eÓ‡‰ e‰ÊÂ .˙‡hÁ ¯t««»¿∆»»¿»»««ƒ¿»∆∆¡«

ebLÈ Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â16Ì‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈»»≈∆ƒ
- ‰¯Ê ‰„B·Úa ‰‡¯B‰a ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e‚‚L»¿≈ƒ«»¿»»«¬»»»
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zebbyקלד zekld - zepaxw xtq - hay f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(שרובו  רובו או כולו שרק הרי בשגגה" העם לכל "כי כו)
קהל  של רובו והן ו' עשו כיצד? "הא מב.) נזיר ראה ככולו,
חייבין". קהל של רובו שאינן פי על אף ז' או

אחרי 29)קרבן.28)השבטים.27) נגררים הם כלומר,
ידם. על בקרבן ומתחייבים החוטאים שם:30)השבטים

דין  בית בהוראת יהודה לרבי אחד שבט להו "איבעיא
שם  הבעיא ונפשטה לא", או שבטים שאר מייתי מי הגדול
בקרבן, להתחייב השבטים שאר נגררים אחד, בשבט אף כי
רוב  הוא הזה שהשבט באופן המדובר כי הדבר וברור
שאר  את גורר אינו כי ספק כל אין כן, לא שאם הקהל,

השבטים.

.·‡Ï B‡ ‰‡¯B‰a e‚‚L Ì‡ Ô‰Ï ˜tzÒpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿«≈»∆ƒ»¿¿»»…
e‚‚L31ÈeÏz ÌL‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -32¯Ó‡pL ;33: »¿≈»«»ƒ¿»»»∆∆¡«

e·iÁ˙È Ck ¯Á‡Â Ú„ezL „Ú - ˙‡hÁ‰ ‰Ú„BÂ¿¿»««»«∆ƒ»«¿««»ƒ¿«¿
Ôa¯w·34˙ÈaL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯‡a˙iL BÓk , «»¿»¿∆ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈

ÔÓ ÔÈ¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ el‡Â ÔÈ·iÁ ÔÈcƒ«»ƒ¿≈»ƒ«ƒ∆¿ƒƒ
ÌÈÚ·L ÏL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÌÈ¯Bn‰ eÈ‰Lk ?Ôa¯w‰«»¿»¿∆»«ƒ≈ƒ«»∆ƒ¿ƒ

‰·ÈLÈ L‡¯ ‰È‰ÈÂ ;„Á‡Â35‰‡¯B‰a Ô‰nÚ36eÈ‰ÈÂ ; ¿∆»¿ƒ¿∆…¿ƒ»ƒ»∆«»»¿ƒ¿
‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÔlÎ37Ôa¯ B‡ Ôlk eÚËÈÂ ;38¯·„a À»¿ƒ¿»»¿ƒ¿À»À»¿»»

ÔÈ¯zÓ :ÌÚÏ e¯Ó‡ÈÂ Le¯Ùa e¯BÈÂ ;Ba e¯B‰L ‰Ê∆∆¿¿≈¿…¿»»À»ƒ
˙BOÚÏ Ìz‡39Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa ÈtÓ eÚÓML el‡ ÔÎÂ , «∆«¬¿≈≈∆»¿ƒƒ≈ƒƒ

˙BOÚÏ Ìz‡ ÌÈ¯zÓ :ÌÈ¯Á‡Ï e¯Ó‡40Ïk eOÚÈÂ ; »¿«¬≈ƒÀ»ƒ«∆«¬¿«¬»
Ba¯ B‡ Ï‰w‰41Ì‰Èt ÏÚ42ÌÈ‚‚BL ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ÈÂ ; «»»À«ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

e¯B‰ ˙ck Ba e¯B‰L ¯·c‰L ÌÈn„Óe Ì‰Èt ÏÚ43; «ƒ∆¿«ƒ∆«»»∆«»
Ïk e¯˜ÚiL ‡Ï ,˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó Ïh·Ï e¯BÈÂ¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»…∆««¿»

Ûeb‰44Ì‰Ï Ú„eiLÎe ;45e¯B‰L ¯·c ÏL BÙe‚ eÚ„È «¿∆ƒ»«»∆≈¿∆»»∆
‰‚‚La Ba46ÏÎa .ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ‡e‰ ÌÈÚ¯‡Ó‰ el‡ ƒ¿»»¿»≈«¿…»ƒ∆»≈ƒ

¯ÒÁ Ì‡ Ï·‡ .¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ‰OBÚ‰Â Ôa¯wa ÔÈ·iÁ«»ƒ«»¿»¿»∆«ƒ∆»¬»ƒ»≈
ÔÓ ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ÌÈÎ¯c‰ el‡ ÏkÓ ˙Á‡««ƒ»≈«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿ƒƒ
˙‡hÁ ‡È·Ó ‰OÚÓ ‰OÚÂ ‚‚ML ÈÓ ÏÎÂ ,Ôa¯w‰«»¿»¿»ƒ∆»«¿»»«¬∆≈ƒ«»

.B˙‚‚L ÏÚ ‰Úe·¿̃»«ƒ¿»

של 31) ואחת חלב של אחת חתיכות שתי שם שהיו וכגון
גם  שהרי התירו, איזו יודעים ואינם אחת והתירו שומן,
האיסור. שנקבע באופן אלא תלוי אשם חיוב אין ביחיד

ומשיח 32) חייבין והנשיא היחיד תלוי, "אשם ט. שם משנה
פטורין". דין צבור.33)ובית לא 34)בקרבן כלומר,

להם  שנודע באופן אלא דין בבית קרבן תורה חייבה
החטאת, הודע לא על בא שהוא תלוי, באשם אבל חטאתם,
החטאת" "ונודעה נאמר שלא משיח ובכהן תורה. חייבה לא

אחר. מפסוק ללמוד שבסנהדרין.35)הוצרכו מופלא
יהיה 36) לא שאם בשגגתם. עמהם יהיה הוא גם כלומר:

בשגגת  (=עמהם שם ישיבה) (=ראש דין בית של מופלא
קרבן. חייבין דין בית אין בין 37)ההוראה) היו אם אבל

- להוראה ראויים שאינם וכו', ממזר או גר הסנהדרין
הסובר 38)פטורין. יונתן ר' דברי הגמרא דוחה ג: שם

והיתר  רובן הורו אפילו אלא כולן, שיורו עד חייבין שאין
טועים  מהן: אחד להם אמר אם אבל חייבין, דין בית שתקו

פטורים. דין בית - רק 39)אתם, להם אמרו אם אבל
הם  "לעשות", גם לומר הוסיפו ולא אתם" "מותרים

הוראתם. עדיין נגמרה שלא אין 40)פטורים, כלומר,
ביתֿדין  מפי ההוראה ישמע רובו או הקהל שכל צורך
לארץ  חוצה יושבי את להוציא הוצרכו למה כן לא [שאם
בית  כי איש מפי איש שומעים אם אפילו אלא זה], מכלל
על  העושים כל - לעשות" אתם "מותרים ואמר: פסק דין
לחייב  לקהל מצטרפים ישראל), ארץ יושבי הם (אם פיהם

בקרבן. דין ועשו 41)בית דין בית "הורו ד: שם משנה
התורה  בכל שהרי פר", מביאין פיהם על רובו או הקהל כל

ככולו. רובו לן קיימא את 42)כולה תולים הם כלומר,
הגדול. דין בית של ההיתר בהוראת אבל 43)מעשיהם

מצוה  כן פי על שאף שחשבו אלא טעו, דין שבית ידעו אם
עצמו. בפני קרבן ואחד אחד כל חייב - הוראתם על  לסמוך
עשו, זאת ובכל זו, הוראתם על לסמוך שאסור ידעו ואם

מקרבן. ופטורים מזידין, הם רבינו 44)הרי [והשמיט
הטועה  שכל בתורה, מפורש שאינו בדבר שיהיה שצריך
כן  ואם הגוף, כל כעוקר הוא הרי בתורה המפורש בדבר
שיעקרו  לא וכו' מקצת לבטל "ויורו שכתב מה בכלל הוא

הגוף"]. רבנן 46)ששגגו.45)כל "תנו ה. שם ברייתא
לומר  תלמוד חייבין יהיו יכול הורו מה וטעו שהורו ידעו

החוטאין". שיודעו ולא החטאת", "ונודעה יד) ד, (ויקרא

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
העושין.1) ויתחייבו ביתֿדין שיפטרו אופנים שישנם יבאר

.‡˙Á‡ ¯ÒÁ Ì‡ „ˆÈk2e¯‡aL ÌÈÎ¯c‰ ÏkÓ3- ≈«ƒ»≈««ƒ»«¿»ƒ∆≈«¿
˙Èa e¯B‰L È¯‰ ?ÌÈOBÚ‰ e·iÁ˙ÈÂ ÔÈc ˙Èa e¯ËtÈƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¬≈∆≈

ÌÈË·M‰ ÔÓ „Á‡ ÏL ÔÈc4‰·w‰ ·ÏÁL Ì‰Ï5 ƒ∆∆»ƒ«¿»ƒ»∆∆≈∆«≈»
¯zÓ6ÌÓB˜Ó ÈL‡ e‰eÏÎ‡Â ,7˙Èa B˙B‡ - Ì‰Èt ÏÚ À»«¬»«¿≈¿»«ƒ∆≈

‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc8ÏÚ ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»«
·l‰ ÌcL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙‚‚Lƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ«»∆««≈

¯zÓ9Ô‰nÚ ‰·ÈLÈ L‡¯ ‰È‰ ‡ÏÂ ,10„Á‡ ‰È‰L B‡ , À»¿…»»…¿ƒ»ƒ»∆∆»»∆»
ÔÈ¯„‰qa ‰pÓÓ ˙BÈ‰Ï Èe‡¯ BÈ‡ Ô‰Ó11‰È‰L ÔB‚k , ≈∆≈»ƒ¿¿À∆««¿∆¿ƒ¿∆»»

¯ÊÓÓ B‡ ¯‚12Ô˜Ê B‡13ÌÈa ‰‡¯ ‡lL B‡14‡ˆBiÎÂ ≈«¿≈»≈∆…»»»ƒ¿«≈
Ô‰a15Ì‰Èt ÏÚ ÌÚ‰ eOÚÂ ,16È¯‰ - ·l‰ Ì„ eÏÎ‡Â »∆¿»»»«ƒ∆¿»¿««≈¬≈

‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»
B˙‚‚L ÏÚ17˙È·a ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰ ÔÈ‡L ÔÈpÓe . «ƒ¿»ƒ«ƒ∆≈«»¿«≈∆»¿≈

ebLÈ Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â :¯Ó‡pL ?ÏB„b‰ ÔÈcƒ«»∆∆¡«¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿
¯ÓB‚Â18?‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ Ôlk eÈ‰iL „ÚL ÔÈpÓe .19 ¿≈ƒ«ƒ∆«∆ƒ¿À»¿ƒ¿»»
¯Ó‡pL20‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡Â21Ì‰Ï eÈ‰iL „Ú - ∆∆¡«¿ƒ≈≈≈»≈»«∆ƒ¿»∆
ÌÈÈÚk22Ôl‰Ïe .23‰Ó ;‰„Ú‰ eËÙLÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ¿≈«ƒ¿«»≈¿»¿»≈»»

ÔÈÈe‡¯ Ôlk - ˙BLÙ ÈÈ„a ‰¯eÓ‡‰ ‰„Ú‰»≈»»¬»¿ƒ≈¿»À»¿ƒ
‰‡¯B‰Ï24BÊ ‰‚‚La ‰¯eÓ‡‰ ‰„Ú Û‡ ,25„Ú - ¿»»«≈»»¬»ƒ¿»»«

‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ Ôlk eÈ‰iL26Ú„ÈÂ ,e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿À»¿ƒ¿»»¿≈ƒ¿»«
ea¯Â ,Ìz‡ ÌÈÚBË :Ì‰Ï ¯Ó‡Â eÚhL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆»¿»«»∆ƒ«∆¿«

ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - e¯Èz‰Â ÌÈ¯Èzn‰ ÂÈÏÚ27ÏÎÂ , »»««ƒƒ¿ƒƒ¬≈≈ƒ¿ƒ¿»
ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·‰Ï ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚL ÈÓƒ∆»»«ƒ∆«»¿»ƒ«»¿»«

Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â :¯Ó‡pL ;B˙‚‚L„Ú - ebLÈ ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿«
ÔÈ¯„‰q‰ Ïk ebLiL28B‡ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ „Á‡ Ú„È . ∆ƒ¿»««¿∆¿ƒ»«∆»ƒ««¿∆¿ƒ

‡ÏÂ e¯B‰Â ÏÈ‡B‰ ,e˜˙LÂ ÔÈ¯Èzn‰ eÚhL ÔËeÚÓƒ»∆»««ƒƒ¿»¿ƒ¿¿…
Ï‰w‰ ·¯a ‰‡¯B‰‰ ‰ËLÙe ˜ÏBÁ ÌL ‰È‰29È¯‰ - »»»≈»¿»«»»¿…«»»¬≈
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iÁ ÔÈc ˙ÈaÔa¯wa ÔÈ·30.¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚL ÏÎÂ , ≈ƒ«»ƒ«»¿»¿…∆»»«ƒ∆»
e¯B‰L el‡ Èt ÏÚ eOÚ Ì‡ ,e˜˙ML el‡Â31È¯‰ - ¿≈∆»¿ƒ»«ƒ≈∆¬≈

ÔÈ·iÁ el‡32ÔÈc ˙È·a eÏz ‡lL ÈtÓ ,33Ì‡ ÔÎÂ . ≈«»ƒƒ¿≈∆…»¿≈ƒ¿≈ƒ
e˙Â e‡O34e¯Ó‡Â ¯·ca35‡ÏÂ ,‡e‰ ¯zÓ ‰Ê ¯·c : »¿¿»¿«»»¿»¿»»∆À»¿…

˙BOÚÏ Ìz‡ ÔÈ¯zÓ :Ì‰Ï e¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÚÏ e¯B‰36, »»¿…»¿»∆À»ƒ«∆«¬
‰OÚÂ CÏ‰Â ¯zÓ e¯ÓbL ˙Úa Ô‰Ó ÚÓBM‰ ÚÓLÂ¿»««≈«≈∆¿≈∆»¿À»¿»«¿»»
˙‡hÁ ·iÁ ‰OBÚ‰ Ïk È¯‰ - ÚÓMM ‰Ó ÈÙk¿ƒ«∆»«¬≈»»∆«»«»
Ì‰Ï e¯B‰ ‡Ï È¯‰L ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙È·e ,‰Úe·¿̃»≈ƒ¿ƒ∆¬≈…»∆
ÏÚ Ï‰w‰ ËeÚÓ eOÚÂ e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙BOÚÏ Le¯Ùa¿≈«¬¿≈ƒ¿»ƒ«»»«
el‡Â ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ‰‚‚M‰ ‰Ú„BÂ Ì‰Ètƒ∆¿¿»«¿»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈
‡È·Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,ÔÈ·iÁ eOÚL ËeÚn‰«ƒ∆»«»ƒ¿»∆»¿∆»≈ƒ

B˙‡hÁ37. «»

כנ"ל.2) "אחד", תימן: פי"ב.3)בכ"י ולא 4)למעלה
הלכה  פי"ב למעלה ראה ואחד, שבעים של הגדול ביתֿדין

מאכלות 5)ב. מהלכות (פ"ז אסור והוא קשת, כמו העקום
ג. ובהוריות ה, הלכה להלן וראה ו). הלכה אסורות

ה. הלכה להלן שאינם 6)ובמשנהֿלמלך אףֿעלֿפי
שהרי  א) הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף עוקרים
זה  ואין החלב, כל ולא בלבד הקיבה חלב אלא התירו לא
(לחםֿ שם להלן ראה אסור, הקיבה שחלב בתורה מפורש

כאן). ראה 7)משנה ישראל, רוב זה שבט היה ואפילו
א. הלכה פי"ב שאינם 8)למעלה ה.) (הוריות כחכמים

להלן, וראה בלבד. הגדול ב"ד הוראת על אלא חייבין
חטאת  להביא ואחד אחד כל חייב ולפיכך ההלכה. בהמשך

שגגתו. על עוקרת 9)קבועה אינה זו שהוראה אףֿעלֿפי
התירה  לא שהרי שם), פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף
להלן  ראה בתורה, מפורש איסורו ואין בלבד, חלב דם אלא

(לחםֿמשנה). למעלה 10)שם וראה ד: הוריות משנה
רוצה  שלם, (בלעדו) מניינם היה "ואפילו ב. הלכה פי"ב

שם). בפיה"מ (רבינו ואחד" שבעים במשנה 11)לומר
מפסוק 12)שם. שנלמד ההלכה בהמשך להלן ראה

"מיוחסין". רק לסנהדרין ממנין שאין "מופלג 13)בתורה,
בנים  גידול צער כבר ששכח (כיון אכזריות" בו שיש בשנים

אות  מעמידין שאין לו:), סנהדרין רש"י ב - (פרק לב"ד ו
ב). הלכה סנהדרין אותו 14)מהלכות מושיבין שאין

ולא  אכזרי שהוא "משום שם). סנהדרין (הלכות לסנהדרין
(ראה  בנים" אהבת יודע שאינו לפי אדם, בני על ירחם
מושיבין  "אין לו: סנהדרין בברייתא הוא וכן שם). בפיה"מ
רבינו  הביא וכן בנים", לו שאין ומי וסריס זקן בסנהדרין
זקן  לא הסנהדרין בכל מעמידין "אין שם. סנהדרין בהלכות
מי  ולא אכזריות. בהן שיש מפני סריס, ולא בשנים מופלג
אחרים  בדפוסים אבל רחמן". שיהא כדי בנים, לו שאין
זה, ולפי בנים". ראה שלא "זקן כאן: רבינו בדברי בנוסח
הוא  וכן שם, במשנה הוא וכן אחד, הם בנים ראה ולא זקן

שם. המשניות הגבעונים,15)בפירוש (=מבני נתין כגון
- מים ושואבי עצים לחוטבי ונתנם יהושע עליהם שגזר
שאין  רוקח). (מעשה שם במשנה הנזכר כג) ט, יהושע

מיוחסין. רק אלא בב"ד או 16)מושיבין העם כל כלומר,
ב). הלכה פי"ב למעלה (ראה העם שם.17)רוב במשנה

דברי 18) המשך ה. במשנה (שם שבט אותו עדת ולא

צריך 19)חכמים). וכן שלימה, בבא כאן שנשמטה נראה
ומנין  עמהם], הישיבה ראש שיהיה שעד "[ומנין להיות:
שלמד  מפני יחד [וכללם להוראה". ראויין כולם שיהיו שעד
וראה  להלן]. ראה העדה"), ("מעיני אחד מפסוק שניהם

ר"ב. מעשה ובהגהות עבודה20ֿ)בלחםֿמשנה בשגגת
העדה".21)זרה. מעיני אם "והיה שם: בפסוק
שהוא 22) עמהם ישיבה ראש שיהיה צריך לפיכך כלומר,

וראה  ד). הלכה פ"ד הוריות (ירושלמי לעדה עינים עשוי
מפני  אחר, טעם נתנו שם ובבבלי ר"ב. ומעשה לחםֿמשנה
(ראה  למזיד קרובים הם והרי למדו, ולא ללמוד להם שהיה

רב). בי קרי זיל ד"ה ד. שם נפשות.23)ברש"י בדיני
נחמן 24) רב ואמר אתך", "ונשאו כב) יח, (שמות שנאמר

ראויים  שיהיו לך", בדומין "אתך ד:) (הוריות יצחק בר
כתב 25)להוראה. וכן העדה", מעיני אם "והיה היינו

(שם) ורש"י יח. הערה למעלה וראה שם. בפיה"מ רבינו
ישראל  עדת כל "ואם יג) ד, (ויקרא כאן האמורה עד כתב

כאן. לחםֿמשנה וראה ד:26)ישגו", שם משנה
שם.27) ג:28)במשנה שם למעלה 29)בגמרא ראה

ב. הלכה מאה 30)פי"ב יונתן, ר' "אמר שם: בהוריות
כל  ואם שנאמר: כולן, שיורו עד חייבין אין להורות שישבו
ידע  אפילו דבריו, ולפי כולן". שישגו עד ישגו, ישראל עדת
דבריו, דוחה שם הגמרא אבל פטורין, ושתק מהן אחד
ושתק  שטעה מהן אחד ידע שאם בה שנשמע מברייתא

חייבין. טועים,31)שהם שהב"ד אף כי וחשבו שטעו
תלמיד) או ד"ה ב. שם (רש"י חכמים דברי לשמוע מצוה

חטאת. שחייבין לשוגגין, נחשבים הם קרבן 32)ולפיכך
ציבור  של דבר העלם פר מביאין ב"ד כי אף עצמן, בפני

שם). משנה 33)(במשנה טועים. הם ב"ד כי ידעו שהרי
פיהן  על ועשה וכו' שטעו מהן אחד וידע ב"ד "הורו שם

בב"ד". תלה שלא מפני חייב, זה הרי הסנהדרין 34)וכו'
הדברים. מן באחד עצמם לבין בינם הגיעו 35)התווכחו

זה. בוויכוח סופית החלטה (שם מחלו 36)לידי בגמרא קת
שמספיק  או לעשות, אתם "מותרים לומר צריך אם ב.)
בלשון  כשמואל רבינו ופסק אתם". "מותרים אמרו אפילו
עד  חייבין ב"ד אין כי הראשון, בלשון דימי וכרב השני,
פי"ב  למעלה וראה לעשות", אתם "מותרין להן שיאמרו

ב. אחת 37)הלכה על לעבור ב"ד "הורו שם: במשנה
על  שוגג ועשה היחיד והלך בתורה, האמורות מצוות מכל
ב:) (שם ובגמרא בב"ד", שתלה מפני פטור וכו' פיהם
חכמים  אבל יהודה, ר' דברי זו שמואל אמר יהודה רב "אמר
רבינו  ופסק חייב". ביתֿדין בהוראת שעשה יחיד אומרים

כחכמים.

.·Ô˙‡¯B‰a eOÚL ÔÓˆÚ ÔÈ¯„‰q‰Â38ÔÈ‡ - ¿««¿∆¿ƒ«¿»∆»¿»»»≈»
Ï‰w‰ ·¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ39ıeÁ eOÚL ·¯‰ eÈ‰iL „Ú , ƒ¿»¿ƒ¿…«»»«∆ƒ¿»…∆»

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÈL‡ ·¯ eOÚ .ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ40ÏÚ ƒ««¿∆¿ƒ»…«¿≈∆∆ƒ¿»≈«
„Á‡ Ë·L ÌÈOBÚ‰ el‡L Èt ÏÚ Û‡ Ì‰Èt41ÔÎÂ , ƒ∆««ƒ∆≈»ƒ≈∆∆»¿≈

Ï‰w‰ ËeÚÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈË·M‰ ·¯ eOÚ Ì‡ƒ»…«¿»ƒ««ƒ∆≈ƒ«»»
ÌÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa -42eÈ‰ ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt ÔÈOBÚ‰Â , ≈ƒ«»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»

eÈ‰Â ,„Á‡Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL Ï‡¯OÈ ı¯‡ È·LBÈ¿≈∆∆ƒ¿»≈≈≈∆∆¿∆»¿»
„Á‡Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LÏL ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰a ÔÈOBÚ‰»ƒ¿»«≈ƒ¿≈∆∆¿∆»
Èa ÌÈOBÚ‰ eÈ‰L B‡ ,„·Ïa ‰„e‰È Èa Ôlk È¯‰Â«¬≈À»¿≈¿»ƒ¿«∆»»ƒ¿≈
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(שרובו  רובו או כולו שרק הרי בשגגה" העם לכל "כי כו)
קהל  של רובו והן ו' עשו כיצד? "הא מב.) נזיר ראה ככולו,
חייבין". קהל של רובו שאינן פי על אף ז' או

אחרי 29)קרבן.28)השבטים.27) נגררים הם כלומר,
ידם. על בקרבן ומתחייבים החוטאים שם:30)השבטים

דין  בית בהוראת יהודה לרבי אחד שבט להו "איבעיא
שם  הבעיא ונפשטה לא", או שבטים שאר מייתי מי הגדול
בקרבן, להתחייב השבטים שאר נגררים אחד, בשבט אף כי
רוב  הוא הזה שהשבט באופן המדובר כי הדבר וברור
שאר  את גורר אינו כי ספק כל אין כן, לא שאם הקהל,

השבטים.

.·‡Ï B‡ ‰‡¯B‰a e‚‚L Ì‡ Ô‰Ï ˜tzÒpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿«≈»∆ƒ»¿¿»»…
e‚‚L31ÈeÏz ÌL‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -32¯Ó‡pL ;33: »¿≈»«»ƒ¿»»»∆∆¡«

e·iÁ˙È Ck ¯Á‡Â Ú„ezL „Ú - ˙‡hÁ‰ ‰Ú„BÂ¿¿»««»«∆ƒ»«¿««»ƒ¿«¿
Ôa¯w·34˙ÈaL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯‡a˙iL BÓk , «»¿»¿∆ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈

ÔÓ ÔÈ¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ el‡Â ÔÈ·iÁ ÔÈcƒ«»ƒ¿≈»ƒ«ƒ∆¿ƒƒ
ÌÈÚ·L ÏL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÌÈ¯Bn‰ eÈ‰Lk ?Ôa¯w‰«»¿»¿∆»«ƒ≈ƒ«»∆ƒ¿ƒ

‰·ÈLÈ L‡¯ ‰È‰ÈÂ ;„Á‡Â35‰‡¯B‰a Ô‰nÚ36eÈ‰ÈÂ ; ¿∆»¿ƒ¿∆…¿ƒ»ƒ»∆«»»¿ƒ¿
‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÔlÎ37Ôa¯ B‡ Ôlk eÚËÈÂ ;38¯·„a À»¿ƒ¿»»¿ƒ¿À»À»¿»»

ÔÈ¯zÓ :ÌÚÏ e¯Ó‡ÈÂ Le¯Ùa e¯BÈÂ ;Ba e¯B‰L ‰Ê∆∆¿¿≈¿…¿»»À»ƒ
˙BOÚÏ Ìz‡39Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa ÈtÓ eÚÓML el‡ ÔÎÂ , «∆«¬¿≈≈∆»¿ƒƒ≈ƒƒ

˙BOÚÏ Ìz‡ ÌÈ¯zÓ :ÌÈ¯Á‡Ï e¯Ó‡40Ïk eOÚÈÂ ; »¿«¬≈ƒÀ»ƒ«∆«¬¿«¬»
Ba¯ B‡ Ï‰w‰41Ì‰Èt ÏÚ42ÌÈ‚‚BL ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ÈÂ ; «»»À«ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

e¯B‰ ˙ck Ba e¯B‰L ¯·c‰L ÌÈn„Óe Ì‰Èt ÏÚ43; «ƒ∆¿«ƒ∆«»»∆«»
Ïk e¯˜ÚiL ‡Ï ,˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó Ïh·Ï e¯BÈÂ¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»…∆««¿»

Ûeb‰44Ì‰Ï Ú„eiLÎe ;45e¯B‰L ¯·c ÏL BÙe‚ eÚ„È «¿∆ƒ»«»∆≈¿∆»»∆
‰‚‚La Ba46ÏÎa .ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ‡e‰ ÌÈÚ¯‡Ó‰ el‡ ƒ¿»»¿»≈«¿…»ƒ∆»≈ƒ

¯ÒÁ Ì‡ Ï·‡ .¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ‰OBÚ‰Â Ôa¯wa ÔÈ·iÁ«»ƒ«»¿»¿»∆«ƒ∆»¬»ƒ»≈
ÔÓ ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ÌÈÎ¯c‰ el‡ ÏkÓ ˙Á‡««ƒ»≈«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿ƒƒ
˙‡hÁ ‡È·Ó ‰OÚÓ ‰OÚÂ ‚‚ML ÈÓ ÏÎÂ ,Ôa¯w‰«»¿»¿»ƒ∆»«¿»»«¬∆≈ƒ«»

.B˙‚‚L ÏÚ ‰Úe·¿̃»«ƒ¿»

של 31) ואחת חלב של אחת חתיכות שתי שם שהיו וכגון
גם  שהרי התירו, איזו יודעים ואינם אחת והתירו שומן,
האיסור. שנקבע באופן אלא תלוי אשם חיוב אין ביחיד

ומשיח 32) חייבין והנשיא היחיד תלוי, "אשם ט. שם משנה
פטורין". דין צבור.33)ובית לא 34)בקרבן כלומר,

להם  שנודע באופן אלא דין בבית קרבן תורה חייבה
החטאת, הודע לא על בא שהוא תלוי, באשם אבל חטאתם,
החטאת" "ונודעה נאמר שלא משיח ובכהן תורה. חייבה לא

אחר. מפסוק ללמוד שבסנהדרין.35)הוצרכו מופלא
יהיה 36) לא שאם בשגגתם. עמהם יהיה הוא גם כלומר:

בשגגת  (=עמהם שם ישיבה) (=ראש דין בית של מופלא
קרבן. חייבין דין בית אין בין 37)ההוראה) היו אם אבל

- להוראה ראויים שאינם וכו', ממזר או גר הסנהדרין
הסובר 38)פטורין. יונתן ר' דברי הגמרא דוחה ג: שם

והיתר  רובן הורו אפילו אלא כולן, שיורו עד חייבין שאין
טועים  מהן: אחד להם אמר אם אבל חייבין, דין בית שתקו

פטורים. דין בית - רק 39)אתם, להם אמרו אם אבל
הם  "לעשות", גם לומר הוסיפו ולא אתם" "מותרים

הוראתם. עדיין נגמרה שלא אין 40)פטורים, כלומר,
ביתֿדין  מפי ההוראה ישמע רובו או הקהל שכל צורך
לארץ  חוצה יושבי את להוציא הוצרכו למה כן לא [שאם
בית  כי איש מפי איש שומעים אם אפילו אלא זה], מכלל
על  העושים כל - לעשות" אתם "מותרים ואמר: פסק דין
לחייב  לקהל מצטרפים ישראל), ארץ יושבי הם (אם פיהם

בקרבן. דין ועשו 41)בית דין בית "הורו ד: שם משנה
התורה  בכל שהרי פר", מביאין פיהם על רובו או הקהל כל

ככולו. רובו לן קיימא את 42)כולה תולים הם כלומר,
הגדול. דין בית של ההיתר בהוראת אבל 43)מעשיהם

מצוה  כן פי על שאף שחשבו אלא טעו, דין שבית ידעו אם
עצמו. בפני קרבן ואחד אחד כל חייב - הוראתם על  לסמוך
עשו, זאת ובכל זו, הוראתם על לסמוך שאסור ידעו ואם

מקרבן. ופטורים מזידין, הם רבינו 44)הרי [והשמיט
הטועה  שכל בתורה, מפורש שאינו בדבר שיהיה שצריך
כן  ואם הגוף, כל כעוקר הוא הרי בתורה המפורש בדבר
שיעקרו  לא וכו' מקצת לבטל "ויורו שכתב מה בכלל הוא

הגוף"]. רבנן 46)ששגגו.45)כל "תנו ה. שם ברייתא
לומר  תלמוד חייבין יהיו יכול הורו מה וטעו שהורו ידעו

החוטאין". שיודעו ולא החטאת", "ונודעה יד) ד, (ויקרא

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
העושין.1) ויתחייבו ביתֿדין שיפטרו אופנים שישנם יבאר

.‡˙Á‡ ¯ÒÁ Ì‡ „ˆÈk2e¯‡aL ÌÈÎ¯c‰ ÏkÓ3- ≈«ƒ»≈««ƒ»«¿»ƒ∆≈«¿
˙Èa e¯B‰L È¯‰ ?ÌÈOBÚ‰ e·iÁ˙ÈÂ ÔÈc ˙Èa e¯ËtÈƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¬≈∆≈

ÌÈË·M‰ ÔÓ „Á‡ ÏL ÔÈc4‰·w‰ ·ÏÁL Ì‰Ï5 ƒ∆∆»ƒ«¿»ƒ»∆∆≈∆«≈»
¯zÓ6ÌÓB˜Ó ÈL‡ e‰eÏÎ‡Â ,7˙Èa B˙B‡ - Ì‰Èt ÏÚ À»«¬»«¿≈¿»«ƒ∆≈

‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc8ÏÚ ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»«
·l‰ ÌcL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙‚‚Lƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ«»∆««≈

¯zÓ9Ô‰nÚ ‰·ÈLÈ L‡¯ ‰È‰ ‡ÏÂ ,10„Á‡ ‰È‰L B‡ , À»¿…»»…¿ƒ»ƒ»∆∆»»∆»
ÔÈ¯„‰qa ‰pÓÓ ˙BÈ‰Ï Èe‡¯ BÈ‡ Ô‰Ó11‰È‰L ÔB‚k , ≈∆≈»ƒ¿¿À∆««¿∆¿ƒ¿∆»»

¯ÊÓÓ B‡ ¯‚12Ô˜Ê B‡13ÌÈa ‰‡¯ ‡lL B‡14‡ˆBiÎÂ ≈«¿≈»≈∆…»»»ƒ¿«≈
Ô‰a15Ì‰Èt ÏÚ ÌÚ‰ eOÚÂ ,16È¯‰ - ·l‰ Ì„ eÏÎ‡Â »∆¿»»»«ƒ∆¿»¿««≈¬≈

‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»
B˙‚‚L ÏÚ17˙È·a ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰ ÔÈ‡L ÔÈpÓe . «ƒ¿»ƒ«ƒ∆≈«»¿«≈∆»¿≈

ebLÈ Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â :¯Ó‡pL ?ÏB„b‰ ÔÈcƒ«»∆∆¡«¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿
¯ÓB‚Â18?‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ Ôlk eÈ‰iL „ÚL ÔÈpÓe .19 ¿≈ƒ«ƒ∆«∆ƒ¿À»¿ƒ¿»»
¯Ó‡pL20‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡Â21Ì‰Ï eÈ‰iL „Ú - ∆∆¡«¿ƒ≈≈≈»≈»«∆ƒ¿»∆
ÌÈÈÚk22Ôl‰Ïe .23‰Ó ;‰„Ú‰ eËÙLÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ¿≈«ƒ¿«»≈¿»¿»≈»»

ÔÈÈe‡¯ Ôlk - ˙BLÙ ÈÈ„a ‰¯eÓ‡‰ ‰„Ú‰»≈»»¬»¿ƒ≈¿»À»¿ƒ
‰‡¯B‰Ï24BÊ ‰‚‚La ‰¯eÓ‡‰ ‰„Ú Û‡ ,25„Ú - ¿»»«≈»»¬»ƒ¿»»«

‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ Ôlk eÈ‰iL26Ú„ÈÂ ,e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿À»¿ƒ¿»»¿≈ƒ¿»«
ea¯Â ,Ìz‡ ÌÈÚBË :Ì‰Ï ¯Ó‡Â eÚhL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆»¿»«»∆ƒ«∆¿«

ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - e¯Èz‰Â ÌÈ¯Èzn‰ ÂÈÏÚ27ÏÎÂ , »»««ƒƒ¿ƒƒ¬≈≈ƒ¿ƒ¿»
ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·‰Ï ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚL ÈÓƒ∆»»«ƒ∆«»¿»ƒ«»¿»«

Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â :¯Ó‡pL ;B˙‚‚L„Ú - ebLÈ ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿«
ÔÈ¯„‰q‰ Ïk ebLiL28B‡ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ „Á‡ Ú„È . ∆ƒ¿»««¿∆¿ƒ»«∆»ƒ««¿∆¿ƒ

‡ÏÂ e¯B‰Â ÏÈ‡B‰ ,e˜˙LÂ ÔÈ¯Èzn‰ eÚhL ÔËeÚÓƒ»∆»««ƒƒ¿»¿ƒ¿¿…
Ï‰w‰ ·¯a ‰‡¯B‰‰ ‰ËLÙe ˜ÏBÁ ÌL ‰È‰29È¯‰ - »»»≈»¿»«»»¿…«»»¬≈
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zebbyקלו zekld - zepaxw xtq - hay f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÛÏ‡ ‰‡Ó Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ Ôlk ÌÈË·L ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒÀ»««ƒ∆≈»∆≈»∆∆
Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ ÏÎÂ ,ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa È¯‰ -¬≈≈ƒ«»ƒ¿»»ƒ«ƒ∆
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ È·LBÈ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .ÔÈ¯eËt43, ¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«¿≈»»»∆

Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ‡l‡ Ï‰˜ Èe¯˜ ÔÈ‡L44Ë·LÂ . ∆≈»»»∆»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿≈∆
ÔÈÚÏ ÌÈË·L ÈLk ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ ÌÈ¯Ù‡Â ‰MÓ¿«∆¿∆¿«ƒ≈»¬ƒƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿»

‰f‰45„Á‡ Ë·L Ì‰ÈL ‡l‡ ,46. «∆∆»¿≈∆≈∆∆»

עצמן.38) בהוראת מצטרפים 39)כלומר, אינם כלומר,
מחצית  רק שחטאו (כגון קהל רוב עמהם להוות הקהל עם
של  דבר העלם פר ב"ד שיתחייבו הסנהדרין) בלעדי הקהל
חטאת  קרבן להביא מהחוטאים ואחד אחד כל ועל ציבור,
מאיר  רבי ועשו, "הורו ג. שם בברייתא הוא כן עצמו. בפני
היא  שפלוגתתם פפא רב ומפרש מחייבין" וחכמים פוטר,
הציבור, את פוטר מאיר שרבי ציבור, לרוב משלים ב"ד אם
שב"ד  משום לעצמו, קרבן ואחד אחד כל יביאו שלא
של  דבר העלם פר להביא ב"ד וחייבים ציבור, לרוב משלים
(כולל  מהחוטאים ואחד אחד לכל מחייבין וחכמים ציבור,
משום  לעצמו, קרבן להביא מהסנהדרין), ואחד אחד כל גם
קרבן  מביאין ב"ד ואין ציבור, לרוב משלים ב"ד שאין

כחכמים. רבינו ופסק ציבור. של דבר ראה 40)העלם
חוצה  יושבי על משגיחין ש"אין ההלכה בהמשך להלן

א.41)לארץ". הלכה פי"ב למעלה להביא 42)ראה
ציבור. של דבר העלם מתחשבים 43)קרבן אין כלומר,

קהל. ומיעוט קהל רוב בענין חוץֿלארץ בתושבי
(ויקרא 44) כתוב ציבור של דבר העלם קרבן אצל כלומר,

אסי, רב "אמר ג. ובהוריות הקהל", "והקריבו יד) ד,
שנאמר  ישראל, ארץ יושבי רוב אחר הלך ובהוראה
וכל  החג את ההיא בעת שלמה "ויעש סה) ח, (מלכיםֿא,
ה' לפני מצרים נחל עד חמת מלבוא גדול קהל עמו ישראל
חמת  מלבוא גדול קהל עמו, ישראל וכל כתיב מכדי וגו'",
ארץ  (=בני הני שמעֿמינה - לי? למה מצרים, נחל עד
לא  חוצהֿלארץ) (=בני הנך אבל קהל, דאיקרי הוא ישראל)
יג) ד, (ויקרא נאמר הוראה בשגגת כאן והרי קהל". איקרי

הקהל". מעיני דבר מנשה 45)"ונעלם שבטי חטאו שאם
אין  הקהל, מיעוט והם שבטים, חמשה עוד ועמהם ואפרים,
רוב  כאן שאין ציבור, של דבר העלם קרבן להביא חיוב
שבט  כל (שחייבין רובו או הקהל כל חטאו אם וכן שבטים.
פר  בלבד, פרים עשר שנים אלא מביאין אין קרבן) ושבט
פי"ב  למעלה ראה אחד, קרבן ומנשה ולאפרים שבט, לכל

א. מח,46)הלכה (בראשית שנאמר שמה ו: שם כרבא,
רק  היינו לי", יהיו ושמעון כראובן ומנשה "אפרים הֿו)
בנחלתם" יקראו אחיהם שם "על שם שנאמר כמו לנחלה,

אחר. לדבר ולא הוקשו, לנחלה -

.‚ÔÈa¯Ó ÌÈOBÚ‰ eÈ‰47ÔÈËÚeÓe ‡ËÁ‰ ˙ÚLa48 »»ƒ¿Àƒƒ¿««≈¿»ƒ
ÈËÚeÓ B‡ ,‰ÚÈ„È ˙ÚLaÔ49ÔÈa¯Óe ‡ËÁ‰ ˙ÚLa50 ƒ¿«¿ƒ»»ƒƒ¿««≈¿¿Àƒ

‰OÚn‰ ˙ÚL ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰ - ‰ÚÈ„È ˙ÚLa51. ƒ¿«¿ƒ»«…≈««¿«««¬∆

הקהל.47) רוב החוטאים 48)כלומר, מן חלק שמתו כגון
הקהל. מיעוט אלא אינם שמעתה באופן החטא, שנודע לפני

הקהל.49) שלא 50)מיעוט מהקהל חלק שמתו כגון
הקהל. רוב החוטאים מהווים שמעתה באופן חטאו,

רוב 51) החטא בשעת החוטאים היו שאם החטא, שעת אחר
לעצמו. קרבן מביא ואחד אחד וכל פטורים ב"ד הקהל,
לענין  י. הוריות במשנה ר"ש על שחולקים כחכמים ופסק
גם  חולקים הם כי אמרו ג. שם ובגמרא משיח, וכהן נשיא

זה. בענין

.„ÌÈ·ÏÁ‰ ÔÓ ·ÏÁa ÔÈc ˙Èa e¯B‰52,¯zÓ ‡e‰L ≈ƒ¿≈∆ƒ«¬»ƒ∆À»
e‡ËÁL Ì‰Ï Ú„BÂ ,Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ ËeÚÓ ÏÎ‡Â¿»«ƒ«»»«ƒ∆¿«»∆∆»¿

Ô‰a e¯ÊÁÂ53˙ÈBÏt ‰¯Ê ‰„B·ÚL e¯B‰ Ck ¯Á‡Â , ¿»¿»∆¿««»∆¬»»»¿ƒ
˙¯zÓ54ÏÚ ¯Á‡ ËeÚÓ ‰¯Ê ‰„B·Ú d˙B‡ „·ÚÂ , À∆∆¿»«»¬»»»ƒ«≈«

- ·¯ eÈ‰È ÌÈ„·BÚÏ ÌÈÏÎB‡‰ eÙ¯ËˆiLÎe ,Ì‰Ètƒ∆¿∆ƒ¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿…
ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰55‰ÚÈ„È Ô‰Ï ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆»¿»»∆¿ƒ»

ÌÈ˙Èa56˙Èa ‰¯Bn‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈¿«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«∆≈
„Á‡ ÔÈc57‰lÁz ‰¯B‰L ÔÈc ˙Èa ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;58, ƒ∆»¬»ƒ≈≈ƒ∆»¿ƒ»

¯Á‡ „ÓÚÂ59e¯B‰Â60ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ ÔÈ‡ -61.el‡Ï ¿»««≈¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»≈

עוקר 52) זה שאין מותר, שהוא הקיבה חלב על שהורו כגון
הלכה  ולמעלה א, הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף

החלבים. כל התירו לא שהרי שם.53)א), בגמרא הוא כן
מיעוט  ועשו מותר, חלב ב"ד "הורו הראשונה: באיבעיא
וכו'" מהו אחר, מיעוט ועשו והורו בהן, ב"ד וחזרו הקהל,
בעבודהֿזרה", ומיעוט בחלב "מיעוט להו איבעיא ואחרֿכך

בהן". ב"ד ב"חזרו זה שגם גוף 54)ומשמע עקרו שלא
שהרי  ב), הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי עבודהֿזרה

עבודהֿזרה. מיני כל התירו ואחד 55)לא אחד כל שאין
הוא  זה ודבר ב"ד. על הוא והחיוב עצמו, בפני חטאת מביא
שאינו  "נראה רבינו אבל בתיקו, הדבר ונשאר ג. שם איבעיא
שאלה  עם זו שאלה שמשיבין אלא תיקו, כאן גורס
אידי  אםֿתמציֿלומר כלומר, באםֿתמציֿלומר. שאחריה,
כל  ידעת וכבר וכו' ומתו ב"ד הורו הוא, כרת ואידי
שם, (מאירי מקומות" ברוב היא הלכה שבאםֿתמציֿלומר,
ובאור  המשנה במרכבת בכסףֿמשנה, בראב"ד, וראה
של  הב"ד: מביאין קרבן איזה בזה, חולקים ויש  שמח).
גם  שניהם, שמביאים אומרים ויש חלב. של או עבודהֿזרה
שם). ובמאירי בתוספות (ראה חלב של וגם עבודהֿזרה של

למעלה.56) וגם 57)כמבואר עבודהֿזרה על גם שהורו
חלב. החלב.58)על אחר.59)על על 60)ב"ד

שעבד 61)עבודהֿזרה. המיעוט עם חלב, שאכל המיעוט
ואחד  אחד כל אלא קהל, רוב ביחד להוות עבודהֿזרה,
שם  נפשטה שלא בעיא והיא עצמו, שגגת על קרבן מביא
למי  אלא אינו שזה שם, אמרו אבל בכסףֿמשנה ). (ראה
ה. שם במשנה שמעון ר' (=היינו מייתי ציבור שסובר
שכל  עלֿכרחינו ואםֿכן מיוחד, פר מביאים שב"ד שסובר
תיבעי  לא שם) המשנה מרכבת - הביתֿדין עבור הם הפרים
הלכה  פי"ב למעלה פסק ורבינו (שם), כבר אינם שהרי לך
ושבט  שבט שכל שם שכתב ומה החייבים, הם ב"ד כי א,
מאירי  (ראה הב"ד בשביל מביא שהציבור היינו פר, מביא

שם). פי"ב ובכסףֿמשנה במשנה, ד: הוריות

.‰62ÔB‚k ,„Á‡ ¯·„a ÌÈÈc‰ Èza ÈL e¯B‰ elÙ‡¬ƒ¿≈»≈«ƒƒ¿»»∆»¿
Ì„Â Ì„ B‡ ·ÏÁÂ ·ÏÁ63.64ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ ≈∆»≈∆»»»¿≈ƒ…»»ƒ
‰‡¯B‰‰ Èt ÏÚ ÔÈ‚‚BL65ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ¿ƒ«ƒ«»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿»
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·ÏÁ ÏÎ‡Ï ÔÈc ˙Èa e¯B‰ ?„ˆÈk .ÔÈ·iÁ ÌÈOBÚ‰»ƒ«»ƒ≈«≈ƒ∆¡…≈∆
Blk ‰·w‰66·ÏÁLÂ eÚhL Ï‰w‰ ÔÓ „Á‡ Ú„ÈÂ , «≈»À¿»«∆»ƒ«»»∆»¿∆≈∆

ÏÚ ‰ÏBÚ ‰È‰L ,Ô˙‡¯B‰ ÈtÓ BÏÎ‡Â ,¯eÒ‡ ‰·w‰«≈»»«¬»ƒ¿≈»»»∆»»∆«
ÔzÚc67Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈc ˙ÈaÓ ÚÓLÏ ‰ÂˆnL «¿»∆ƒ¿»ƒ¿…«ƒ≈ƒ««ƒ∆≈

ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ ÏÎB‡‰ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚBËƒ¬≈∆»≈«»«»¿»«
B˙ÏÈÎ‡68Ì‰Èt ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÔÈÓÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡Â ,69. ¬ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««¿ƒ«ƒ∆

ÌÎÁ eÚhL Ú„iL ‰Ê ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆∆»«∆»»»
ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L „ÈÓÏz B‡«¿ƒ∆ƒƒ««»»¬»ƒ»»«»»∆

¯eËt ‰Ê È¯‰ -70‰ÚÈ„È ÔÈ¯eq‡a B˙ÚÈ„È ÔÈ‡L , ¬≈∆»∆≈¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»
Ì‡ ÔÎÂ .Ì‰Èt ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÏÏÎÏ Û¯ËˆÓe ,˙È‡cÂ«»ƒƒ¿»≈ƒ¿««¿ƒ«ƒ∆¿≈ƒ

eÚhL Ú„È ‡Ï71ÔnL ÏÎ‡Ï Ôek˙Â ,72·ÏÁÂ73ÏÎ‡Â , …»«∆»¿ƒ¿«≈∆¡…À»¿≈∆¿»«
‰·w‰ ·ÏÁ74·ÏÁ ‡e‰L Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ,e‰e¯Èz‰L ≈∆«≈»∆ƒƒ¿…»«∆≈∆

·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·w‰75,B˙‚‚L ÈtÓ B˙ÏÈÎ‡L ÈtÓ ; «≈»¬≈∆«»ƒ¿≈∆¬ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»
ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÔÈÓÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡Â .‰‡¯B‰‰ ÈtÓ ‡Ï…ƒ¿≈«»»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««¿ƒ«

Ì‰Èt76‰È‰zL „Ú - ‰‚‚La ÌÚ‰ ÏÎÏ :¯Ó‡pL , ƒ∆∆∆¡«¿»»»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆
ÏkÏ ˙Á‡ ‰‚‚L77·ÏÁ ÏÎ‡Â BÓˆÚa ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ . ¿»»«««…¿≈ƒ»»¿«¿¿»«≈∆

ÈtÓ ‡l‡ Ô˙‡¯B‰ ÈtÓ ‡Ï B¯Èz‰Ï e¯B‰L ‰·w‰«≈»∆¿«ƒ…ƒ¿≈»»»∆»ƒ¿≈
ÈÙa ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - BzÚ„a ¯zÓ ‡e‰L∆À»¿«¿¬≈∆«»«»¿»ƒ¿≈

BÓˆÚ78¯eËt - ÔÈc ˙È·a ‰ÏBz‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .79, «¿∆«¿»»«∆¿≈ƒ»
·iÁ‰ ÏÎÂ ;eÈnL ÌÈÎ¯c‰ Ïk ÌL eÈ‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿»»«¿»ƒ∆»ƒ¿»««»

ÌÈ‚‚BM‰ ·¯Ï Û¯ËˆÓ BÈ‡ - BÓˆÚ ÈÙa80. ƒ¿≈«¿≈ƒ¿»≈¿…«¿ƒ

שייך 62) דלהלן והא הלכה, ציון כאן אין תימן בכ"י
היו  לא אם "וכן המלים לפני להלן ההלכה וציון למעלה,
שמח. אור הגיה וכן רומי. בדפוס נראה וכן העושים".

היא 63) דינים, בתי שני בהוראת שם בגמרא האיבעיא שהרי
למעלה. וראה מצטרפים. שאין רבינו ופסק וחלב, בחלב

אור 64) הגיה וכן רומי, בדפוס נראה וכן תימן, בכ"י כן
הב"ד.65)שמח. יש 66)של  הקיבה שע "י בחלב כי

ויש  יתר. כמו משוך חוט והוא באכילה, מותר שהוא חלק
בפ"ז  ראה קשת, כמו עקום והוא באכילה שאסור חלק
החלב  שכל הורו והב"ד ו. הלכה אסורות מאכלות מהלכות

א). ג, יוסף (שער באכילה מותר הקיבה צ"ל 67)שע"ג
רקח). (מעשה דעתו ב"ד,68)על "הורו ב. הוריות משנה

והלך  להוראה ראוי והוא תלמיד או שטעו מהן אחד וידע
שלא  מפני לעצמו) (=קרבן חייב זה הרי וכו' פיהן על ועשה
לשמוע  שמצוה שחשב אמרו שם: ובגמרא בב"ד", תלה
נחשב  אינו ולפיכך טועים. שהם שידע אףֿעלֿפי מב"ד
שהרי  מזיד אינו וגם טועים, שהם ידע שהרי בב"ד, לתולה
לעצמו. קרבן וחייב חכמים, דברי לשמוע שמצוה טעה

מצטרף 69) אינו הקהל, מחצית החוטאים היו אם כלומר,
הקהל. רוב לעשותם אליהם על 70)זה אמרו שם בגמרא

וראוי  תלמיד או שטעו מהן אחד "וידע המשנה: דברי
סביר  או הדבר) (=למד גמיר או להיות שצריך להוראה",
סביר  ולא גמיר לא הוא אם אבל דבר ), מתוך דבר (=מבין

בביתֿדין. תולה הוא הרי הארץ"), ב"ד,71)(="עם
הקיבה. חלב היתר.72)להתיר זו 73)של תיבה

איננה. תימן ובכ"י שומן.74)מיותרת, שזהו חשב אלא
שאם 75) שם. רבא אמר כאיכאֿדאמרי עצמו, בפני קרבן

חייב. ואכלו בשומן חלב לו שיהיו 76)נתחלף להשלים,
(שם). קהל רוב שם.77)החוטאים בגמרא הוא כן

(78- חייב בעצמו התולה הכלל, "זה אמרו: שם: בגמרא
שאינו  האומר שהוא רבינו ומפרש בהוראה". מבעט לרבות
(כסףֿ מותר שזה יודע עצמו הוא אלא להוראתן, צריך

ספר). וקרית שם.79)משנה, רוב.80)משנה שיהיו
(כסףֿמשנה). פשוט" דבר "וזה

.ÂÔB„Êa ¯eÒ‡‰ ¯·c ¯Èz‰Ï ÔÈc ˙Èa e¯B‰81eOÚÂ , ≈ƒ¿«ƒ»»»»¿»¿»
ÔÓ ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa - ‰‚‚La Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰«»»«ƒ∆ƒ¿»»≈ƒ¿ƒƒ

ÔÈ„ÈÊÓ Ô‰L ÈtÓ ,Ôa¯w‰82ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , «»¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ¿»∆»¿∆»ƒ
ÈtÓ ,BÓˆÚ ÈÙa Ôa¯˜ ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰»ƒ«ƒ∆«»»¿»ƒ¿≈«¿ƒ¿≈

‚‚BL ‡e‰L83Ï‰w‰ eÚ„ÈÂ ,‰‚‚La ÔÈc ˙Èa e¯B‰ . ∆≈≈ƒƒ¿»»¿»¿«»»
eÚhL84Ô‰Ó Ïa˜Ï Èe‡¯ ÔÈ‡LÂ85ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â , ∆»¿∆≈»¿«≈≈∆¿««ƒ≈

ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡Â el‡ - Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ eOÚ»«»»«ƒ∆≈»≈¿ƒƒ
Ôa¯w‰86Ï‰w‰ eOÚ ‡Ï È¯‰L - ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa . «»¿»≈ƒ¿ƒ∆¬≈…»«»»

ÔÓ ÔÈ¯eËt ÌÈOBÚ‰ ÏÎÂ ;Ì˙ÚË‰L Ô˙‡¯B‰ ÈtÓƒ¿≈»»»∆ƒ¿»«¿»»ƒ¿ƒƒ
Ì‰ ÔÈ„ÈÊnL ÈtÓ - Ôa¯w‰87eÚhL eÚ„È È¯‰L , «»¿»ƒ¿≈∆¿ƒƒ≈∆¬≈»¿∆»

.˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡LÂ¿∆≈»«¬

להתיר.81) הורו ואףֿעלֿפיֿכן אסור שהדבר שידעו
ישגו",82) ישראל עדת כל "ואם יג) ד, (ויקרא נאמר והרי

"ואעפ"י  במשנה). ד: הוריות (רש"י בב"ד שוגגין בעינן
פטורין, בא, היה ב"ד ולשם הואיל בא, היה ציבור שמשל
(מאירי  שמם" על הבא לקרבן מקום ואין הם מזידין שהרי

ועשו 83)שם). מזידין וכו' ב"ד "הורו ד: שם משנה
ושעירה". כשבה הקהל) מן ואחד אחד (=כל מביאין שוגגין

מצוה 85)הב"ד.84) אין טעות שבמקום גם ידעו כלומר,
חכמים. דברי (=הב"ד)86)לשמוע "שוגגין שם: משנה

פטורין". אלו הרי מזידין, (=הקהל) הקרבן 87)ועשו ואין

א. הלכה פ"א למעלה ראה השוגג, על אלא בא

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
כל 1) ועשו תורה מגופי גוף לעקור והורו ששגגו ב"ד יבאר

פיהם. על העם

.‡‰¯Bz ÈÙebÓ Ûeb ¯˜ÚÏ e¯B‰Â e‚‚ML ÔÈc ˙Èa2, ≈ƒ∆»¿¿«¬…ƒ≈»
ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa - Ì‰Èt ÏÚ ÌÚ‰ Ïk eOÚÂ3„Á‡ ÏÎÂ , ¿»»»»«ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿»∆»
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ ÌÈOBÚ‰ ÔÓ „Á‡Â4¯Ó‡pL ;5: ¿∆»ƒ»ƒ«»«»¿»∆∆¡«
Ûeb‰ Ïk ‡ÏÂ - ¯·c ÌÏÚÂ6. ¿∆¿«»»¿…»«

בתורה,2) שבת דיני אין בתורה, נדה איסור אין שאמרו כגון
ה"ב. להלן ראה בתורה, ע"ז איסור קרבן,3)אין מלהביא

ה"ב. פי"ב למעלה וראה ב. ג, הוריות כל 4)משנה כדין
בשוגג. ציבור.5)חוטא של דבר העלם בקרבן

המצוה 6) שיעקר ולא דבר, "ונעלם א: ד, שם ברייתא
כי  מדבר" ונעלם ביה "קרי שם: עולא, ומפרש כולה".
עם  וגם "ונעלם" עם גם נקראת "ונעלם" של ה"מ"ם"
שם). (רש"י דבר" כל ולא מדבר מדבר", "ונעלם – "דבר"

.·ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ7Ïh·Ï e¯BiL „Ú ¿»≈≈ƒ«»ƒ«∆¿«≈
˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó8‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ƒ¿»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈»¿…»ƒ«»

ÌÈ¯‡·Óe9Ck ¯Á‡Â ,10,Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa eÈ‰È ¿…»ƒ¿««»ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»¿»
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ÛÏ‡ ‰‡Ó Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ Ôlk ÌÈË·L ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒÀ»««ƒ∆≈»∆≈»∆∆
Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ ÏÎÂ ,ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa È¯‰ -¬≈≈ƒ«»ƒ¿»»ƒ«ƒ∆
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ È·LBÈ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .ÔÈ¯eËt43, ¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«¿≈»»»∆

Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ‡l‡ Ï‰˜ Èe¯˜ ÔÈ‡L44Ë·LÂ . ∆≈»»»∆»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿≈∆
ÔÈÚÏ ÌÈË·L ÈLk ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ ÌÈ¯Ù‡Â ‰MÓ¿«∆¿∆¿«ƒ≈»¬ƒƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿»

‰f‰45„Á‡ Ë·L Ì‰ÈL ‡l‡ ,46. «∆∆»¿≈∆≈∆∆»

עצמן.38) בהוראת מצטרפים 39)כלומר, אינם כלומר,
מחצית  רק שחטאו (כגון קהל רוב עמהם להוות הקהל עם
של  דבר העלם פר ב"ד שיתחייבו הסנהדרין) בלעדי הקהל
חטאת  קרבן להביא מהחוטאים ואחד אחד כל ועל ציבור,
מאיר  רבי ועשו, "הורו ג. שם בברייתא הוא כן עצמו. בפני
היא  שפלוגתתם פפא רב ומפרש מחייבין" וחכמים פוטר,
הציבור, את פוטר מאיר שרבי ציבור, לרוב משלים ב"ד אם
שב"ד  משום לעצמו, קרבן ואחד אחד כל יביאו שלא
של  דבר העלם פר להביא ב"ד וחייבים ציבור, לרוב משלים
(כולל  מהחוטאים ואחד אחד לכל מחייבין וחכמים ציבור,
משום  לעצמו, קרבן להביא מהסנהדרין), ואחד אחד כל גם
קרבן  מביאין ב"ד ואין ציבור, לרוב משלים ב"ד שאין

כחכמים. רבינו ופסק ציבור. של דבר ראה 40)העלם
חוצה  יושבי על משגיחין ש"אין ההלכה בהמשך להלן

א.41)לארץ". הלכה פי"ב למעלה להביא 42)ראה
ציבור. של דבר העלם מתחשבים 43)קרבן אין כלומר,

קהל. ומיעוט קהל רוב בענין חוץֿלארץ בתושבי
(ויקרא 44) כתוב ציבור של דבר העלם קרבן אצל כלומר,

אסי, רב "אמר ג. ובהוריות הקהל", "והקריבו יד) ד,
שנאמר  ישראל, ארץ יושבי רוב אחר הלך ובהוראה
וכל  החג את ההיא בעת שלמה "ויעש סה) ח, (מלכיםֿא,
ה' לפני מצרים נחל עד חמת מלבוא גדול קהל עמו ישראל
חמת  מלבוא גדול קהל עמו, ישראל וכל כתיב מכדי וגו'",
ארץ  (=בני הני שמעֿמינה - לי? למה מצרים, נחל עד
לא  חוצהֿלארץ) (=בני הנך אבל קהל, דאיקרי הוא ישראל)
יג) ד, (ויקרא נאמר הוראה בשגגת כאן והרי קהל". איקרי

הקהל". מעיני דבר מנשה 45)"ונעלם שבטי חטאו שאם
אין  הקהל, מיעוט והם שבטים, חמשה עוד ועמהם ואפרים,
רוב  כאן שאין ציבור, של דבר העלם קרבן להביא חיוב
שבט  כל (שחייבין רובו או הקהל כל חטאו אם וכן שבטים.
פר  בלבד, פרים עשר שנים אלא מביאין אין קרבן) ושבט
פי"ב  למעלה ראה אחד, קרבן ומנשה ולאפרים שבט, לכל

א. מח,46)הלכה (בראשית שנאמר שמה ו: שם כרבא,
רק  היינו לי", יהיו ושמעון כראובן ומנשה "אפרים הֿו)
בנחלתם" יקראו אחיהם שם "על שם שנאמר כמו לנחלה,

אחר. לדבר ולא הוקשו, לנחלה -

.‚ÔÈa¯Ó ÌÈOBÚ‰ eÈ‰47ÔÈËÚeÓe ‡ËÁ‰ ˙ÚLa48 »»ƒ¿Àƒƒ¿««≈¿»ƒ
ÈËÚeÓ B‡ ,‰ÚÈ„È ˙ÚLaÔ49ÔÈa¯Óe ‡ËÁ‰ ˙ÚLa50 ƒ¿«¿ƒ»»ƒƒ¿««≈¿¿Àƒ

‰OÚn‰ ˙ÚL ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰ - ‰ÚÈ„È ˙ÚLa51. ƒ¿«¿ƒ»«…≈««¿«««¬∆

הקהל.47) רוב החוטאים 48)כלומר, מן חלק שמתו כגון
הקהל. מיעוט אלא אינם שמעתה באופן החטא, שנודע לפני

הקהל.49) שלא 50)מיעוט מהקהל חלק שמתו כגון
הקהל. רוב החוטאים מהווים שמעתה באופן חטאו,

רוב 51) החטא בשעת החוטאים היו שאם החטא, שעת אחר
לעצמו. קרבן מביא ואחד אחד וכל פטורים ב"ד הקהל,
לענין  י. הוריות במשנה ר"ש על שחולקים כחכמים ופסק
גם  חולקים הם כי אמרו ג. שם ובגמרא משיח, וכהן נשיא

זה. בענין

.„ÌÈ·ÏÁ‰ ÔÓ ·ÏÁa ÔÈc ˙Èa e¯B‰52,¯zÓ ‡e‰L ≈ƒ¿≈∆ƒ«¬»ƒ∆À»
e‡ËÁL Ì‰Ï Ú„BÂ ,Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ ËeÚÓ ÏÎ‡Â¿»«ƒ«»»«ƒ∆¿«»∆∆»¿

Ô‰a e¯ÊÁÂ53˙ÈBÏt ‰¯Ê ‰„B·ÚL e¯B‰ Ck ¯Á‡Â , ¿»¿»∆¿««»∆¬»»»¿ƒ
˙¯zÓ54ÏÚ ¯Á‡ ËeÚÓ ‰¯Ê ‰„B·Ú d˙B‡ „·ÚÂ , À∆∆¿»«»¬»»»ƒ«≈«

- ·¯ eÈ‰È ÌÈ„·BÚÏ ÌÈÏÎB‡‰ eÙ¯ËˆiLÎe ,Ì‰Ètƒ∆¿∆ƒ¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿…
ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰55‰ÚÈ„È Ô‰Ï ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆»¿»»∆¿ƒ»

ÌÈ˙Èa56˙Èa ‰¯Bn‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈¿«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«∆≈
„Á‡ ÔÈc57‰lÁz ‰¯B‰L ÔÈc ˙Èa ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;58, ƒ∆»¬»ƒ≈≈ƒ∆»¿ƒ»

¯Á‡ „ÓÚÂ59e¯B‰Â60ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ ÔÈ‡ -61.el‡Ï ¿»««≈¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»≈

עוקר 52) זה שאין מותר, שהוא הקיבה חלב על שהורו כגון
הלכה  ולמעלה א, הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף

החלבים. כל התירו לא שהרי שם.53)א), בגמרא הוא כן
מיעוט  ועשו מותר, חלב ב"ד "הורו הראשונה: באיבעיא
וכו'" מהו אחר, מיעוט ועשו והורו בהן, ב"ד וחזרו הקהל,
בעבודהֿזרה", ומיעוט בחלב "מיעוט להו איבעיא ואחרֿכך

בהן". ב"ד ב"חזרו זה שגם גוף 54)ומשמע עקרו שלא
שהרי  ב), הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי עבודהֿזרה

עבודהֿזרה. מיני כל התירו ואחד 55)לא אחד כל שאין
הוא  זה ודבר ב"ד. על הוא והחיוב עצמו, בפני חטאת מביא
שאינו  "נראה רבינו אבל בתיקו, הדבר ונשאר ג. שם איבעיא
שאלה  עם זו שאלה שמשיבין אלא תיקו, כאן גורס
אידי  אםֿתמציֿלומר כלומר, באםֿתמציֿלומר. שאחריה,
כל  ידעת וכבר וכו' ומתו ב"ד הורו הוא, כרת ואידי
שם, (מאירי מקומות" ברוב היא הלכה שבאםֿתמציֿלומר,
ובאור  המשנה במרכבת בכסףֿמשנה, בראב"ד, וראה
של  הב"ד: מביאין קרבן איזה בזה, חולקים ויש  שמח).
גם  שניהם, שמביאים אומרים ויש חלב. של או עבודהֿזרה
שם). ובמאירי בתוספות (ראה חלב של וגם עבודהֿזרה של

למעלה.56) וגם 57)כמבואר עבודהֿזרה על גם שהורו
חלב. החלב.58)על אחר.59)על על 60)ב"ד

שעבד 61)עבודהֿזרה. המיעוט עם חלב, שאכל המיעוט
ואחד  אחד כל אלא קהל, רוב ביחד להוות עבודהֿזרה,
שם  נפשטה שלא בעיא והיא עצמו, שגגת על קרבן מביא
למי  אלא אינו שזה שם, אמרו אבל בכסףֿמשנה ). (ראה
ה. שם במשנה שמעון ר' (=היינו מייתי ציבור שסובר
שכל  עלֿכרחינו ואםֿכן מיוחד, פר מביאים שב"ד שסובר
תיבעי  לא שם) המשנה מרכבת - הביתֿדין עבור הם הפרים
הלכה  פי"ב למעלה פסק ורבינו (שם), כבר אינם שהרי לך
ושבט  שבט שכל שם שכתב ומה החייבים, הם ב"ד כי א,
מאירי  (ראה הב"ד בשביל מביא שהציבור היינו פר, מביא

שם). פי"ב ובכסףֿמשנה במשנה, ד: הוריות
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.Ô˙‚‚L ÏÚ Ôa¯»̃¿»«ƒ¿»»

ב.7) ג, שם איסור.8)משנה, יהודה 9)של רב דברי
העלם  (קרבן חייבין ב"ד "שאין א: ד, שם שמואל, אמר
הצדוקים  שאין בדבר (בשוגג) שיורו עד ציבור) של דבר
בדבר  אבל בתורה), מפורש שאינו (כלומר, בו מודים
מאי  פטורין, בתורה) מפורש (שהוא בו מודים שהצדוקים

להלן. וראה הוא", רב בי קרי זיל רק 10)טעמא כלומר,
וכו'. חייבין ב"ד יהיו זה איסור 11)באופן התירו שלא

ואיסור  בלבד. השתחויה אלא בכללה, עבודהֿזרה
(שמות  שנאמר בתורה, הוא מפורש לעבודהֿזרה השתחויה
ד.). (הוריות אחר" לאל תשתחוה "לא יד) לד,

מפורש 12) זה וגם הרבים. לרשות היחיד מרשות כלומר,
ביום  ממקומו איש יצא "אל כט) טז, (שם שנאמר בתורה,
רבינו  בדברי וראה אחרת. נוסחא לפי שם, (הוריות השביעי"
בעירובין  (וראה וגו'", איש יוציא "אל נאמר כאילו להלן),
הוא  וכן לתחום, חוץ יציאה באיסור עוסק הזה שהפסוק יז:
שכא). לאֿתעשה המצוות' וב'ספר ה"א, שבת מהל' בפכ"ז

בי 13) איסורי מהל' בפ"ו כן התבאר ונקראת ה"אֿז. אה
שראתה  הימים כמספר נקיים" "ימים לשמור שצריכה משום
"וספרה  כח) טו, (ויקרא שנאמר בתורה מפורש זה ודבר דם,

שם). (הוריות, יום כנגד יום שסופרת מלמד – כן 14)לה"
ענין  "והוא שם: זה, על והוסיף שם. המשניות, בפירוש הוא
שם  ורש"י הוא". רב בי קרי זיל ד.) שם (בגמרא אמרם

מעליא, שוגג הוי לא ולידע, ללמוד לו דאפשר "כיון פירש:
הוי". למזיד את 15)וקרוב מוציא אינו בעצמו שהוא

עצמו  והוא מושיטו או זורקו אלא לרשות, מרשות ההפץ
נאמר  לא שהרי בתורה, מפורש אינו וזה במקומו. נשאר

ממקומו". איש יצא "אל מפורשים 16)אלא: שאינם
חרישה 17)בתורה. אין יוסף, רב "בעי ב: ד, שם בגמרא

מילתא, בכולהו מודו דקא כיון אמרינן מי מהו, בשבת
עקריין  דקא כיון דילמא או דמי, מקצת וקיום מקצת כביטול
כי  רבינו וסובר דמי", גוף כעקירת – עיקר כל לחרישה ליה
המפורשת  החרישה על אלא אינה יוסף רב של שאלתו כל
תשבות" ובקציר "בחריש כא) לד, (שמות שנאמר בתורה,
מהל' פ"א ועי' שבת. לענין זה שפסוק עב. במנחות (ראה
הישיבה, אב נתן לרב המשנה ובפירוש ה"א, ויובל שמיטה
אחרות, ממלאכות מלאכה אב אבל .(52 הערה פ"א שביעית
כיֿאם  נחשב זה שאין הוא פשוט בתורה, מפורש שאינו
שרב  לומר וצריך וחייבים. מקצת ומקיים מקצת למבטל
שיורו  עד חייבין אין דאמר דשמואל, הא ליה לית יוסף
(תוספות  זה על שאל ולפיכך בו, מודים שהצדוקים בדבר
זו  אין - כשמואל שפסק רבינו לדעת אולם שם). הרא"ש
הוראה, זו אין בשבת, חרישה שאין הורו ואם כלל, בעיא
וראה  תשבות". ובקציר "בחריש מפורש: כתוב שהרי
ה'' ב'חפץ משנה', ו'לחם משנה' ב'כסף שם, ב'מאירי'

יוסף'. בדבר 18)ו'שער מקצת, ומבטל מקצת מקיים וזהו
רק  לצדוקים משמע שהשתחויה בו, מודים הצדוקים שאין
א) יט, (בראשית שנאמר כמו ורגלים, ידים בפישוט

ד.). (שם ארצה" אפים מקצת 19)"וישתחו מבטל וזהו
שהצדוקים  בו, מודים הצדוקים שאין בדבר מקצת, ומקיים
אבל  ביום, דם ראתה אם אלא אינו שהאיסור להם משמע

בגמרא). (שם אסורה אינה בלילה דם כשהאבר 20)ראתה
ביאה  איסורי מהל' ופ"ד ה"ז, פ"ה למעלה ראה מוקשה,
אשתו  כשפירסה מתקשה, כשהוא לפרוש אסור כי הי"א,
על  "חייבין ב: ח, שם במשנה והוא תשמיש. בשעת נדה
וראה  הנדה", מן פרוש כו' שבנדה לאֿתעשה ועל עשה

שם. המשניות וזו 21)בפירוש בו, מודים הצדוקים שאין
מקצת. וביטול מקצת קיום של אין 22)הוראה זה ודבר

ג.) (הוריות הגמרא מדברי מוכח וכן בו. מודים הצדוקים
ב'תוספות' ועיי"ש מהו". בדם, ומיעוט בחלב "מיעוט
ולדברי  בו, מודים שהצדוקים דבר הוא דם הלא שהקשו

המוריה'). ('הר שפיר אתי רבינו

.‚˙Èqk˙pL ÈÙÏ ,˙aM‰ ‡ˆiL ÔÈc ˙Èa e¯B‰≈ƒ∆»»««»¿ƒ∆ƒ¿«≈
‰nÁ‰23en„Â24‰nÁ ‰Ú˜ML25‰Á¯Ê Ck ¯Á‡Â ,26 ««»¿ƒ∆»¿»«»¿««»»¿»

‰‡¯B‰ BÊ ÔÈ‡ -27˙eÚË ‡l‡28‰Î‡ÏÓ ‰OÚL ÏÎÂ , ≈»»∆»»¿»∆»»¿»»
ÔÈc ˙Èa e¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa Ï·‡ ,·iÁ«»¬»≈ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ≈ƒ

Ì‰ÈÙa e„ÈÚ‰L ÈÙÏ ,‡Op‰Ï LÈ‡ ˙L‡29˙nL ≈∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆≈ƒƒ¿≈∆∆≈
‰‡¯B‰ BÊ ÔÈ‡ - dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ,dÏÚa30‡l‡ «¿»¿««»»«¿»≈»»∆»

˙eÚË31ÏÚ ˙‡hÁ ÔÈ·iÁ ÔB¯Á‡‰ dÏÚ·e ‰M‡‰Â , »¿»ƒ»«¿»»«¬«»ƒ«»«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ô˙‚‚Lƒ¿»»¿≈…«≈»∆

להם.24)בעננים.23) היה העם 25)נדמה רוב ועשו
בשבת. האסורות שחיללו 26)מלאכות והתברר החמה,

השבת. דבר",28)בשוגג.27)את "העלם זה ואין
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(כסףֿ בתרא שהוא נחמן רב נגד וכרבא א. צב, יבמות
(ראה 29)משנה). בעלה שמת להעיד הנאמנים עדים

ביתֿדין" עלֿפי "נשאת והיינו הט"ו). גירושין מהל' פי"ב
עדים  שני עליו העידו אם אבל ב). פז, (יבמות שבמשנה
שום  כאן ואין ביתֿדין" עלֿפי "נשאת זה אין  כשרים,

קרבן. שחייבת העלם 31)בשוגג.30)חידוש זה ואין
ופטורה  תצא ב"ד, עלֿפי "ניסת שם: יבמות במשנה דבר,
יקוב  אומר, אליעזר "רבי א: צב, שם ובברייתא הקרבן" מן
חטאת  ב"ד) ע"פ שנשאת (האשה ותביא ההר את הדין
אין  =) "ליתא רבא וכן זעירי, אמר שם, ובגמרא שמינה".
מדתנא  פטורה) שהיא בה (שכתוב למתניתין פוסקים) אנו
הלכה  ובאמת טעות". אלא הוראה זו שאין וכו' מדרשא בי
שסובר  מי לפי היא הנ"ל הסוגיא כל שהרי מיותרת, זו
שפסק  מה לפי אבל פטור", ב"ד, בהוראת שעשה "יחיד
בהוראת  שעשה ש"יחיד ה"א) ופי"ג ה"ב (למעלה רבינו
"טעות", שהיא משום זה לטעם צריך אין – חייב" ב"ד,
שניהם  היו כן גם מעליא, הוראה זו היתה לא אפילו שהרי
ו'לחם  כאן, – שמח' ו'אור למלך' 'משנה וראה חייבין,

ה"ה. פ"ה למעלה משנה'

.„‰‚‚La e¯B‰L ÔÈc ˙Èa‡ËÁ ÏL BÓˆÚ eÁÎLÂ ≈ƒ∆ƒ¿»»¿»¿«¿∆≈¿
e‡ËÁL È‡cÂa ÌÈÚ„BÈ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba e¯B‰L∆««ƒ∆≈¿ƒ¿««∆»¿

‰‚‚La32ÌÈ¯ÓB‡Â Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ÌÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿»»¿««ƒ∆»»ƒƒ»¿¿ƒ
eÏ Ì˙È¯B‰ CÎÂ CÎa :Ô‰Ï33ÌÈOBÚ‰Â ,ÔÈ¯eËt Ì‰ - »∆¿»»»≈∆»≈¿ƒ¿»ƒ

‰Ú„BÂ :¯Ó‡pL ;ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ«ƒ∆«»ƒƒ¿≈«¿»∆∆¡«¿¿»
B˙B‡ eÚÈ„BiL ‡Ï - ‰ÈÏÚ e‡ËÁ ¯L‡ ˙‡hÁ‰««»¬∆»¿»∆»…∆ƒ

ÌÈ‡ËBÁ‰34Èab ÏÚL ·ÏÁ e¯Èz‰Â e‚‚L ?„ˆÈk . «¿ƒ≈«»¿¿ƒƒ≈∆∆««≈
e‚ML eÚ„iL ¯Á‡Â ,ÌÚ‰ ·¯ e‰eÏÎ‡Â ‰·w‰«≈»«¬»…»»¿««∆»¿∆»
ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÌÈ·iÁL ¯·„ e¯Èz‰LÂ ‰‡¯B‰a¿»»¿∆ƒƒ»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
ÌÈ·ÏÁ‰ ˙ˆ˜Ó Ì‡ Ì‰Ï ˜tzÒ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»¿»ƒ¿«≈»∆ƒƒ¿»«¬»ƒ
,ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - e¯Èz‰ ÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó B‡ e¯Èz‰ƒƒƒ¿»«»ƒƒƒ¬≈≈¿ƒ

.‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»

בשוגג.32) שהורו נזכרו 33)כלומר, לא עצמם והם
להם. שהודיע לאחר א:34)אפילו ה, הוריות ברייתא,

חייבין, יהיו יכול הורו, מה וטעו שהורו ידעו רבנן, "תנו
גרס  ורבינו החוטאין". שיודעו ולא – החטאת ונודעה ת"ל
"שידעו", הנוסחא: היתה רש"י (ולפני "שיודיעו" שם

עיי"ש).

.‰ÔÈa ,Ô˙‚‚L Ì‰Ï ‰Ú„BÂ ‰‚‚La e¯B‰L ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿»»¿¿»»∆ƒ¿»»≈
ÈÙk ‰OBÚ‰ Ïk ,e‡È·‰ ‡lL ÔÈa Ô˙¯tk e‡È·‰L∆≈ƒ«»»»≈∆…≈ƒ»»∆¿ƒ

¯eav‰ ·¯a ‰ËLtL Ô˙‡¯B‰35eÚ„iL ¯Á‡Ó36- »»»∆»¿»¿…«ƒ≈««∆»¿
ieÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰37Ï‡LÏ BÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ; ¬≈∆≈ƒ»»»ƒ¿»»ƒ¿…

Ï‡L ‡ÏÂ ÔÈc ˙È·a eLcÁ˙pL ÌÈ¯·c ÏÚ ˙Ú ÏÎa¿»≈«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈ƒ¿…»«
‡ËÁ ‡Ï B‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -38. ¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»»…»»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na39ÔÈc ˙Èa ÌÚ ‰È‰L ÈÓa «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆»»ƒ≈ƒ
‰È„ÓÏ CÏ‰Â ‰‡¯B‰‰ ‰‡¯L ÈÓ Ï·‡ ;‰È„na«¿ƒ»¬»ƒ∆»»«»»¿»«ƒ¿ƒ»
ÈtÓ ,¯eËt - eÚ„iL ¯Á‡ ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,˙¯Á‡«∆∆««ƒ∆»»««∆»¿»ƒ¿≈

Ï‡LÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡ È¯‰Â Ô‰a ‰ÏzL40,„BÚ ‡ÏÂ . ∆»»»∆«¬≈ƒ∆¿»ƒ¿…¿…
˙‡ˆÏ Ï‰·p‰ ‡l‡41‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»«ƒ¿»»≈««ƒ∆¬«ƒ…»»

‰Ê È¯‰ - eÚ„iL ¯Á‡Ó Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚÂ ,C¯cÏ«∆∆¿»»«ƒ∆≈««∆»¿¬≈∆
¯eËt42. »

ציבור 35) רוב עשו לא אם אבל ציבור, רוב שעשו כלומר,
קבועה  חטאת ואחד, אחד כל להביא היחידים חייבים –

ה"א). ופי"ג ה"ב, פי"ב שנודע 36)(למעלה מכיון כלומר,
מהוראתן. וחזרו שטעו לב"ד אליעזר,37)אח"כ כרבי

תולה  ספק שהוא כלומר, "ספק", האומר - ב ג, שם במשנה
רבי  שכוונת שם, בגמרא ופירשו בעצמו, תולה וספק בב"ד

תלוי. באשם לחייבו ושם 38)אליעזר תלוי. באשם שחייב
דומה, הדבר למה אליעזר דרבי משל זירא, "א"ר גמרא:
אשם  שמביא לו, ונודע שומן ספק חלב ספק שאכל לאדם

לשאול.39)(תלוי)". לו שהיה משום תלוי, אשם שחייב
רבי 40) מחייב למי (כלומר, ספק "איזהו שם: במשנה

לו  הלך חייב, ביתו בתוך לו ישב תלוי) אשם אליעזר
(בהולך  בזה אני מודה עקיבא רבי אמר פטור, הים למדינת

החובה. מן לפטור קרוב שהוא הים) כלומר,41)למדינת
אחרת. למדינה ללכת כבן 42)הממהר ולא עקיבא כרבי

שום  לו היתה לא טרוד, שהוא שמכיון ד.) (שם עזאי
נחשב  והוא מהוראתם, הב"ד שחזרו לשמוע אפשרות

שם). (רש"י פטור שהוא בב"ד שעשה לתולה ו"דוקא
בתחילת  למעלה (ראה ב"ד עלֿפי הקהל רוב שחטאו אחר
מביא  – הקהל רוב חטאו ולא זה עשה אם אבל ההלכה),
ה"א) ופי"ג ה"ב, (פי"ב למעלה פסק שהרי יחיד, חטאת

הראב"ד). (השגות חייב" ב"ד בהוראת שעשה יחיד

ה'תש"פ  שבט י"ז רביעי יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
וכהן 1) שגגתו, על פר המשיח הכהן חייב יהיה אימתי יבאר

המעשה. עם זו שגגה שגג אם לו שנסתפק משיח

.‡‰ÈÏÚ ‡È·Ó ËBÈ„‰‰L ‰‚‚L ÏkL ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆»¿»»∆«∆¿≈ƒ»∆»
da ‚‚L Ì‡ ,‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk ‰Úe·w‰ ˙‡hÁ«»«¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ»«»

¯ÈÚO ‡È·Ó - ‡ÈOp‰2ÁÈLÓ Ô‰k da ‚‚L Ì‡Â ,3- «»ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ»«»…≈»ƒ«
¯t ‡È·Ó4‡È·Ó ÁÈLÓ Ô‰kL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈ƒ««∆¿»ƒ¬ƒ∆…≈»ƒ«≈ƒ

BÓˆÚ ˙‡¯B‰a ‰ÚhLk ?B˙‚‚L ÏÚ ¯t5‰OÚÂ , ««ƒ¿»¿∆»»¿»««¿¿»»
B˙‡¯B‰ ˙‚‚La ‰OÚÓ6dc·Ï7ÌÎÁ ‰È‰iL ‡e‰Â . «¬∆¿ƒ¿«»»¿«»¿∆ƒ¿∆»»

‡ÏÙÓ8˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡ :¯Ó‡pL . À¿»∆∆¡«ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«
,ÔÈc ˙Èa Ô‰L ,¯eav‰ ‰Ó :¯eaˆk ÁÈLÓ È¯‰ - ÌÚ‰»»¬≈»ƒ«¿ƒ»«ƒ∆≈≈ƒ
ÔÈÈe‡¯ ÌÈÓÎÁ eÈ‰iL „Ú Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈»«»ƒ¿»¿»«∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒ
,Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ eOÚÈÂ ,‰‡¯B‰a eÚËÈÂ ,‰‡¯B‰Ï¿»»¿ƒ¿¿»»¿«¬»ƒ«ƒ∆
ÏÎa ÁÈLn‰ Ck ,˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó Ïh·Ï e¯BÈÂ¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»»«»ƒ«¿»

el‡‰ ÌÈÎ¯c‰9. «¿»ƒ»≈

בשגגה 2) וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג) ד, (ויקרא נאמר
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את והביא "כהן 3)וגו'

בבגדים". המרובה ולא המשחה בשמן שנמשח גדול
והקריב 4) וגו' יחטא המשיח הכהן "אם ג) ו, (שם שנאמר

לחטאת". לה' תמים בקר בן פר לעצמו 5)וגו' שהורה
מותר. זה דבר כי "הורה 6)בטעות וֿז: ו: הוריות משנה

שהוראת  וכו' פר מביא שוגג ועשה שוגג לעצמו משיח כהן
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e¯B‰Â e‚‚L ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰Â¿»ƒ«ƒ∆¿ƒ≈«»¿¿
‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ˙BÂÁzL‰Ï ¯znL11¯znL B‡ , ∆À»¿ƒ¿«¬«¬»»»∆À»

˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Ï12‡ ,ÏÚ ‡B·Ï ¯znL B ¿ƒ≈¿ƒ¿¿«»∆À»»«
ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL13ÔÈ‡ :e¯Ó‡L ÈÓk el‡ È¯‰ - ∆∆¿∆∆¬≈≈¿ƒ∆»¿≈

‰c ÔÈ‡ B‡ ,‰¯Bza ‰¯Ê ‰„B·Ú ÔÈ‡ B‡ ,‰¯Bza ˙aL«»«»≈¬»»»«»≈ƒ»
˙‚‚L ‰Êa ‡ˆBiÎÂ BÊ ÔÈ‡Â ,Ûeb‰ Ïk e¯˜ÚL ,‰¯Bza«»∆»¿»«¿≈¿«≈»∆ƒ¿«

‰ÁÎL ‡l‡ ‰‡¯B‰14,Ôa¯w‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt CÎÈÙÏ . »»∆»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒƒ«»¿»
Ï·‡ .BÓˆÚ ÈÙa ˙‡hÁ ·iÁ Ô‰Èt ÏÚ ‰OBÚ‰ ÏÎÂ¿»»∆«ƒ∆«»«»ƒ¿≈«¿¬»
‡e‰ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ :e¯Ó‡Â e¯B‰Â eÚË Ì‡ƒ»¿¿»¿«ƒ≈¿ƒ¿
˜¯Bf‰ Ï·‡ ,BÓ˜nÓ LÈ‡ ‡ˆÈ Ï‡ :¯Ó‡pL ,·iÁL∆«»∆∆¡««≈≈ƒƒ¿…¬»«≈

ËÈLBn‰ B‡15˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ·‡ e¯˜ÚL B‡ ,¯zÓ16 «ƒÀ»∆»¿»≈¬¿»
ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ dÈ‡L e¯B‰Â17Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆≈»¿»»¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ

ÌÈ„È ËeMÙa ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ‰ÂÁzLn‰ :e¯Ó‡Â eÚË»¿»¿«ƒ¿«¬∆«¬»»»¿ƒ»«ƒ
Ï‡Ï ‰ÂÁzL˙ ‡Ï :Ba ¯Ó‡pL ,·iÁ‰ ‡e‰ ÌÈÏ‚¯Â¿«¿«ƒ««»∆∆¡«…ƒ¿«¬∆¿≈
ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ËLt ‡ÏÂ ı¯‡‰ ÏÚ Ú¯Bk‰ Ï·‡ ,¯Á‡«≈¬»«≈««»»∆¿…»«»»¿«¿»

ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ¯zÓ ‡e‰ È¯‰18eÚË Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈À»¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ»
Ìc ‰˙‡¯L ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL ÏÚ ‡a‰ :e¯Ó‡Â¿»¿«»«∆∆¿∆∆∆»¬»»
‰˙‡¯ Ï·‡ ,d·BÊ ÈÓÈ Ïk :¯Ó‡pL ,·iÁ ‡e‰ ÌBia««»∆∆¡«»¿≈»¬»»¬»

‰ÈÏÚ ‡B·Ï ¯zÓ ‰ÏÈla19,e¯Ó‡Â e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ ; ««¿»À»»»∆»¿≈ƒ¿»¿
L¯ÙÏ ¯zÓ LÈÓLz ˙ÚLa ‰c BzL‡ ‰O¯tL ÈnL∆ƒ∆≈¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒÀ»ƒ¿

‰M˜˙Ó ‡e‰Lk ‰pnÓ20ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ -21Ì‡ ÔÎÂ . ƒ∆»¿∆ƒ¿«∆¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ
‡e‰ ‰ËÈÁL ˙ÚLa ‡ˆiL Ìc ÏÎB‡‰L ,e¯Ó‡Â eÚË»¿»¿∆»≈»∆»»ƒ¿«¿ƒ»
el‡ È¯‰ - ¯zÓ ·l‰ Ìc ÏÎB‡‰ Ï·‡ ,·iÁ‰««»¬»»≈««≈À»¬≈≈

ÌÈ·iÁ22Ô‰a e¯B‰ Ì‡ ,el‡ ˙BiÚËa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «»ƒ¿≈…«≈¿»À≈ƒ»∆
ÔÈ‡È·Ó ÔÈc ˙È·e ,ÔÈ¯eËt - Ô‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ ·¯ eOÚÂ¿»…«»»«ƒ∆¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ

.Ô˙‚‚L ÏÚ Ôa¯»̃¿»«ƒ¿»»

ב.7) ג, שם איסור.8)משנה, יהודה 9)של רב דברי
העלם  (קרבן חייבין ב"ד "שאין א: ד, שם שמואל, אמר
הצדוקים  שאין בדבר (בשוגג) שיורו עד ציבור) של דבר
בדבר  אבל בתורה), מפורש שאינו (כלומר, בו מודים
מאי  פטורין, בתורה) מפורש (שהוא בו מודים שהצדוקים

להלן. וראה הוא", רב בי קרי זיל רק 10)טעמא כלומר,
וכו'. חייבין ב"ד יהיו זה איסור 11)באופן התירו שלא

ואיסור  בלבד. השתחויה אלא בכללה, עבודהֿזרה
(שמות  שנאמר בתורה, הוא מפורש לעבודהֿזרה השתחויה
ד.). (הוריות אחר" לאל תשתחוה "לא יד) לד,

מפורש 12) זה וגם הרבים. לרשות היחיד מרשות כלומר,
ביום  ממקומו איש יצא "אל כט) טז, (שם שנאמר בתורה,
רבינו  בדברי וראה אחרת. נוסחא לפי שם, (הוריות השביעי"
בעירובין  (וראה וגו'", איש יוציא "אל נאמר כאילו להלן),
הוא  וכן לתחום, חוץ יציאה באיסור עוסק הזה שהפסוק יז:
שכא). לאֿתעשה המצוות' וב'ספר ה"א, שבת מהל' בפכ"ז

בי 13) איסורי מהל' בפ"ו כן התבאר ונקראת ה"אֿז. אה
שראתה  הימים כמספר נקיים" "ימים לשמור שצריכה משום
"וספרה  כח) טו, (ויקרא שנאמר בתורה מפורש זה ודבר דם,

שם). (הוריות, יום כנגד יום שסופרת מלמד – כן 14)לה"
ענין  "והוא שם: זה, על והוסיף שם. המשניות, בפירוש הוא
שם  ורש"י הוא". רב בי קרי זיל ד.) שם (בגמרא אמרם

מעליא, שוגג הוי לא ולידע, ללמוד לו דאפשר "כיון פירש:
הוי". למזיד את 15)וקרוב מוציא אינו בעצמו שהוא

עצמו  והוא מושיטו או זורקו אלא לרשות, מרשות ההפץ
נאמר  לא שהרי בתורה, מפורש אינו וזה במקומו. נשאר

ממקומו". איש יצא "אל מפורשים 16)אלא: שאינם
חרישה 17)בתורה. אין יוסף, רב "בעי ב: ד, שם בגמרא

מילתא, בכולהו מודו דקא כיון אמרינן מי מהו, בשבת
עקריין  דקא כיון דילמא או דמי, מקצת וקיום מקצת כביטול
כי  רבינו וסובר דמי", גוף כעקירת – עיקר כל לחרישה ליה
המפורשת  החרישה על אלא אינה יוסף רב של שאלתו כל
תשבות" ובקציר "בחריש כא) לד, (שמות שנאמר בתורה,
מהל' פ"א ועי' שבת. לענין זה שפסוק עב. במנחות (ראה
הישיבה, אב נתן לרב המשנה ובפירוש ה"א, ויובל שמיטה
אחרות, ממלאכות מלאכה אב אבל .(52 הערה פ"א שביעית
כיֿאם  נחשב זה שאין הוא פשוט בתורה, מפורש שאינו
שרב  לומר וצריך וחייבים. מקצת ומקיים מקצת למבטל
שיורו  עד חייבין אין דאמר דשמואל, הא ליה לית יוסף
(תוספות  זה על שאל ולפיכך בו, מודים שהצדוקים בדבר
זו  אין - כשמואל שפסק רבינו לדעת אולם שם). הרא"ש
הוראה, זו אין בשבת, חרישה שאין הורו ואם כלל, בעיא
וראה  תשבות". ובקציר "בחריש מפורש: כתוב שהרי
ה'' ב'חפץ משנה', ו'לחם משנה' ב'כסף שם, ב'מאירי'

יוסף'. בדבר 18)ו'שער מקצת, ומבטל מקצת מקיים וזהו
רק  לצדוקים משמע שהשתחויה בו, מודים הצדוקים שאין
א) יט, (בראשית שנאמר כמו ורגלים, ידים בפישוט

ד.). (שם ארצה" אפים מקצת 19)"וישתחו מבטל וזהו
שהצדוקים  בו, מודים הצדוקים שאין בדבר מקצת, ומקיים
אבל  ביום, דם ראתה אם אלא אינו שהאיסור להם משמע

בגמרא). (שם אסורה אינה בלילה דם כשהאבר 20)ראתה
ביאה  איסורי מהל' ופ"ד ה"ז, פ"ה למעלה ראה מוקשה,
אשתו  כשפירסה מתקשה, כשהוא לפרוש אסור כי הי"א,
על  "חייבין ב: ח, שם במשנה והוא תשמיש. בשעת נדה
וראה  הנדה", מן פרוש כו' שבנדה לאֿתעשה ועל עשה

שם. המשניות וזו 21)בפירוש בו, מודים הצדוקים שאין
מקצת. וביטול מקצת קיום של אין 22)הוראה זה ודבר

ג.) (הוריות הגמרא מדברי מוכח וכן בו. מודים הצדוקים
ב'תוספות' ועיי"ש מהו". בדם, ומיעוט בחלב "מיעוט
ולדברי  בו, מודים שהצדוקים דבר הוא דם הלא שהקשו

המוריה'). ('הר שפיר אתי רבינו

.‚˙Èqk˙pL ÈÙÏ ,˙aM‰ ‡ˆiL ÔÈc ˙Èa e¯B‰≈ƒ∆»»««»¿ƒ∆ƒ¿«≈
‰nÁ‰23en„Â24‰nÁ ‰Ú˜ML25‰Á¯Ê Ck ¯Á‡Â ,26 ««»¿ƒ∆»¿»«»¿««»»¿»

‰‡¯B‰ BÊ ÔÈ‡ -27˙eÚË ‡l‡28‰Î‡ÏÓ ‰OÚL ÏÎÂ , ≈»»∆»»¿»∆»»¿»»
ÔÈc ˙Èa e¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa Ï·‡ ,·iÁ«»¬»≈ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ≈ƒ

Ì‰ÈÙa e„ÈÚ‰L ÈÙÏ ,‡Op‰Ï LÈ‡ ˙L‡29˙nL ≈∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆≈ƒƒ¿≈∆∆≈
‰‡¯B‰ BÊ ÔÈ‡ - dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ,dÏÚa30‡l‡ «¿»¿««»»«¿»≈»»∆»

˙eÚË31ÏÚ ˙‡hÁ ÔÈ·iÁ ÔB¯Á‡‰ dÏÚ·e ‰M‡‰Â , »¿»ƒ»«¿»»«¬«»ƒ«»«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ô˙‚‚Lƒ¿»»¿≈…«≈»∆

להם.24)בעננים.23) היה העם 25)נדמה רוב ועשו
בשבת. האסורות שחיללו 26)מלאכות והתברר החמה,

השבת. דבר",28)בשוגג.27)את "העלם זה ואין
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אלא  חייבין אין לציבור, דין בית כהוראת לעצמו משיח כהן
זה  ודבר המשיח". וכן המעשה, שגגת עם דבר העלם על
"לאשמת  (שם) משיח בכהן שנאמר ממה ו:) (שם נלמד
להתיר  לעצמו הורה לא אם אבל כציבור, משיח הרי העם",
קרבן. כלל מביא אינו להיתר, הוראתו בלי ועשה שגג אלא

מעשה 7) בשעת סמך ולא הואיל דין, בית עם הורה שאם
פטור. זה הרי - לבדה הוראתו מופלא 8)על אינו אם אבל

להוראה, שהוסמך הוא ומופלא מעליא. הוראה הוראתו אין
צריך  לא אבל ממרא, זקן אצל דין שבבית מופלא כמו
ד: שבמשנה דין שבבית במופלא כמו ישיבה ראש שיהיה

דין". בית של מופלא היה שלא "שיבטל 9)"או עניין
שאין  בדבר אלא חייב אינו כי וברור מקצת". ויקיים מקצת
רבינו  מדברי נראה וכן הצבור. כדין בו, מודים הצדוקים
ולא  לרשות, מרשות בזורק רק שהדגים ב). (הלכה להלן

לרשות. מרשות במוציא

.·„ˆÈk10BÓˆÚÏ ‰‡¯B‰a ‰ÚhL ÁÈLÓ Ô‰k ? ≈«…≈»ƒ«∆»»¿»»¿«¿
¯zÓ ˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ˜¯Bf‰L ‰n„Â11˜¯ÊÂ , ¿ƒ»∆«≈≈¿ƒ¿¿«»À»¿»«

- BÓˆÚÏ B˙‡¯B‰a ‰ÏBz ‡e‰Â ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó≈¿ƒ¿¿∆¿»»¿«¿
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙‡hÁÏ ¯t ‡È·È B‡ËÁ BÏ Ú„eiLk¿∆ƒ»«∆¿»ƒ«¿«»¬»ƒ…
‰ÏzL B‡ ,‰‚‚La ˜¯ÊÂ ‚‚L ‡l‡ ,B˙‡¯B‰a ‰Ïz»»¿»»∆»»«¿»«ƒ¿»»∆»»

‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰ ‡ÏÂ B˙‡¯B‰a12Ûeb‰ Ïk ¯˜ÚL B‡ , ¿»»¿…»»»»À¿»∆»«»«
B˙‡¯B‰a13Ïh·Ï B˙‡¯B‰a ‚‚ML B‡ ,BÓˆÚÏ ¿»»¿«¿∆»«¿»»¿«≈

‡l‡ ,B˙‡¯B‰ ÏÚ CÓBÒ ‡e‰Â ‰OÚ ‡ÏÂ ,˙ˆ˜Óƒ¿»¿…»»¿≈«»»∆»
˙¯Á‡ ‰‚‚La ‰OÚ14‚‚LÂ ‰‡¯B‰a „ÈÊÓ ‰È‰L B‡ , »»ƒ¿»»«∆∆∆»»≈ƒ¿»»¿»«

‰OÚÓa15BÈcL ;ÏÏk Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«¬∆¬≈∆»ƒ»¿»¿»∆ƒ
ÏÎÏ ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰Ï Ï‰w‰ ÔÈ„k BÓˆÚ ˙‡¯B‰Ï¿»««¿¿ƒ«»»¿»«≈ƒ¿»

‰Ê È‡Ó ÁÎLÂ BÓˆÚÏ ‰¯B‰ .¯·c,‰¯B‰ ÌÚË »»»¿«¿¿»«≈≈∆««»
È˙‡¯B‰ ˙Úc ÏÚ ‰OBÚ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ ‰OÚÓ ˙ÚL·eƒ¿««¬∆»«¬≈ƒ∆«««»»ƒ

˙‡hÁ ¯t ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -16. ¬≈∆≈ƒ««»

לחטאת.10) פר להביא משיח כהן אם 11)חייב אבל
הוראה, אינה - מותר בשבת לרשות מרשות שהמוציא הורה

למעלה. כלום.12)כמפורש אינה שהוראתו ז. שם
לבטל 13) שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם. משנה

המשיח". וכן מקצת, ולקיים הורה 14)מקצת כלומר,
היתר  של שומן לאכול רוצה ועכשיו הקיבה, חלב להתיר

הקיבה. חלב בשוגג ואכל לו שידע 15)ונתחלף וכגון
שכח  לידו מעשה וכשבא נכון, שאינו מטעם במזיד שהתיר
היתר. בחזקת ואכלו הורה נכון שמטעם וסבר זדונו

שם:16) ובגמרא פר", מביא שוגג ועשה "שוגג שם משנה
מאיזה  ושכח שהורה כגון עסקינן במאי הכא אביי "אמר
דעת  על עושה הריני אמר שטעה ובשעה הורה טעם

הוראתי".

.‚˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó Ïh·Ï BÓˆÚÏ ‰¯B‰»¿«¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»
‰¯Ê ‰„B·Úa17‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙‡¯B‰ ÈÙk ‰OÚÂ «¬»»»¿»»¿ƒ»»¬≈∆≈ƒ

ËBÈ„‰k ‰¯ÈÚO18‰‡¯B‰a ‚bLiL ‡e‰Â .19BÓk , ¿ƒ»¿∆¿¿∆ƒ¿…¿»»¿
‡l‡ Ôa¯˜ ·iÁ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ ÔÈ‡L .e¯‡aL∆≈«¿∆≈«…≈«»ƒ««»»¿»∆»
;¯eaˆk ‰OÚn‰ ˙‚‚L ÌÚ ‰‡¯B‰a ¯·c ÌÏÚ‰a¿∆¿≈»»¿»»ƒƒ¿«««¬∆¿ƒ
ÔÈa ,‰‡¯B‰ ‡Ïa „·Ïa ‰OÚÓa ‚‚L Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿«¬∆ƒ¿«¿…»»≈

Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙BˆÓ ¯‡La ÔÈa ‰¯Ê ‰„B·Úa«¬»»»≈ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ»¿»
ÏÏk20. ¿»

לבטל 17) שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם במשנה
עד  כוכבים בעבודת ולא המשיח, וכן מקצת, ולקיים מקצת

מקצת". ולקיים מקצת לבטל (שם):18)שיורו ברייתא
וכו' שבשעירה ושווין וכו' כוכבים בעבודת משיח "דתניא
יחיד  אחד - אחת נפש ואם כז) טו, (במדבר קרא דאמר מנלן

הן". אחת נפש כולם משיח ואחד נשיא משנה 19)ואחד
וכן  המעשה שגגת עם דבר העלם על אלא חייבין "אין שם.
דבר  העלם על אלא חייבין אין כוכבים בעבודת ולא המשיח
מה  כי אמרו שם הגמרא ובמסקנת המעשה" שגגת עם
המשנה  סוף על גם מוסב המשיח" "וכן במשנה שאמרו
שם  בברייתא חכמים דעת וכן וכו'". כוכבים בעבודת "ולא

כרבי. מעם 20)ודלא תחטא אחת נפש ואם רבנן "תנו
על  משיח שיכול וכו' למשיח פרט - כז) ד, (ויקרא הארץ
מעשה  שגגת על פר, מביא מעשה שגגת עם דבר העלם
- הארץ מעם לומר תלמוד ושעירה, כשבה מביא לחודיה

למשיח". פרט

.„ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ ‰¯B‰21‡e‰ ‚‚LÂ , »«…≈«»ƒ«ƒ≈ƒ¿»«
eOÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡¯B‰a Ì‰Â22‰‡¯B‰‰ Èt ÏÚ »≈¿»»««ƒ∆»«ƒ«»»

da eÚhL ˙‡f‰23CÓÒ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,24‰OÚÓ ˙ÚLa «…∆»»ƒ¿…»«ƒ¿««¬∆
˙Èa ˙‡¯B‰ ÌÚ B˙‡¯B‰ ÏÚ ‡l‡ dc·Ï B˙‡¯B‰ ÏÚ«»»¿«»∆»«»»ƒ»«≈

ÔÈc25ÈÙa ‰¯tk ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ƒ¬≈∆»¿≈»ƒ¿»ƒ«»»ƒ¿≈
BÓˆÚ26- Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡ ‡l‡ . «¿∆»ƒ»≈ƒ¿ƒƒ»¿»

¯eav‰ ÏÏÎa BÏ ¯tk˙Ó27Ì‰ ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ Ì‡Â ; ƒ¿«≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»»ƒ≈
Ôa¯˜ ÌÈ‡È·n‰28ÔÈ‡ È¯‰L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ ‡e‰ - «¿ƒƒ»¿»≈≈ƒ»¿»∆¬≈≈

BÓˆÚ ÈÙa ‰¯tk CÈ¯ˆ29. »ƒ«»»ƒ¿≈«¿

המשיח 21) הכהן וגם להתיר בשוגג דין בית הורו כלומר,
זה. בהיתר בשוגג עמהם הכהן 22)הצטרף וכן הקהל

וביתֿהדין.23)המשיח. המשיח הכהן 24)הכהן

כל 25)המשיח. שעל או מהסנהדרין אחד שהיה היינו,
מהוראת  כלל ידע לא אם אבל דין. בית מהוראת ידע פנים

עצמו. בפני קרבן חייב דין לשגגת 26)בית נחשב שזה
מחוייב. ואינו הוראה שגגת בלי לבד משנה 27)מעשה

הצבור  עם ועשה (=ביתֿדין) הצבור עם "הורה ז. שם
שנאמר  ממה נלמד שם ובברייתא הצבור". עם לו מתכפר
הא  חטא", אשר חטאתו "על ג) שם, (ויקרא משיח בכהן
הצבור  עם חטא עצמו, בפני מביא עצמו בפני חטא כיצד

הצבור. עם לו הקהל,28)מתכפר רוב עשו שלא כגון
לעצמו. יחיד קרבן מביא ואחד אחד זה 29)שכל שהרי

הוראה. בלי בלבד במעשה כשגג

.‰‡e‰Â Ì„a Ì‰ e‚‚LÂ ,‰‚‚La ÔÈc ˙Èa ÌÚ ‰¯B‰»ƒ≈ƒƒ¿»»¿»¿≈¿»¿
¯t ‡È·Ó ‡l‡ ,¯eav‰ ÌÚ BÏ ¯tk˙Ó BÈ‡ - ·ÏÁa¿≈∆≈ƒ¿«≈ƒ«ƒ∆»≈ƒ«

.BÓˆÚÏ¿«¿

.Â‡È‰L ,BÊ ‰‚‚L ‚‚L Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÁÈLÓ Ô‰k…≈»ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»»∆ƒ
BÈ‡ - d˙B‡ ‚‚L ‡Ï B‡ ,‰OÚn‰ ÌÚ ‰‡¯B‰ ˙‚‚Lƒ¿«»»ƒ««¬∆…»«»≈

¯eaˆk da ‡e‰L ÈtÓ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó30ÔÈ‡L ≈ƒ»»»ƒ¿≈∆»¿ƒ∆≈»
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.‰‡¯B‰ ˙‚‚L ÏL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÈeÏz ÌL‡ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»»»«…«∆ƒ¿«»»
‡ËÁ ‡Ï B‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ ,‡ÈOp‰ Ï·‡¬»«»ƒƒƒ¿«≈ƒ»»…»»
ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙BËBÈ„‰‰ ¯‡Lk ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó -≈ƒ»»»ƒ¿»«∆¿ƒ¿≈∆≈

B˙‡¯B‰a ‰ÈeÏz B˙‚‚L31¯eÓ‡‰ ‡ÈO e‰Ê È‡ . ƒ¿»¿»¿»»≈∆»ƒ»»
Ï‡¯OiÓ Ì„‡Ó ˙eL¯ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ,CÏÓ ‰Ê ?‰¯Bza«»∆∆∆∆≈»»»≈»»ƒƒ¿»≈

ÂÈ‰Ï‡ '‰ ‡l‡ B˙eÎÏÓa epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡Â32ÔÈa . ¿≈¿«¿»ƒ∆¿«¿∆»¡…»≈
eÈ‰ Ì‡Â .Ï‡¯OÈ ÈË·L ¯‡MÓ B‡ „Âc ˙ÈaÓ ‰È‰L∆»»ƒ≈»ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»
Ïk - B¯·Á ˙‡ „·BÚ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ÌÈa¯ ÌÈÎÏÓ¿»ƒ«ƒ¿≈∆»≈∆≈∆¬≈»

B˙‚‚L ÏÚ ÌÈfÚ ¯ÈÚO ‡È·Ó Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡33È‡Â . ∆»¿∆»≈∆≈ƒ¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈
ÔÓLa ÁLÓpL ÏB„b Ô‰k ‰Ê ?ÁÈLÓ Ô‰k e‰Ê∆…≈»ƒ«∆…≈»∆ƒ¿«¿∆∆

ÌÈ„‚·a ‰a¯Ó‰ ‡Ï ,‰ÁLn‰34. «ƒ¿»…«¿À∆ƒ¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

mc`n zeyx eilr oi`y jln df ,dxeza xen`d `iyp edfi`"
."'ek ezeklna epnn dlrnl oi`e l`xyin

כו'". מישראל אדם רשות עליו ש"אין בלשונו עיון וצריך
על  "שאין הלשון ושם י,א.) (הוריות במשנה מקורו והלא

אלקיו". ה' אלא גביו

הציבור.30) כדין בזה דינו בכלל 31)כלומר, הוא והרי
מי  - שגג" אשר שגגתו על הכהן עליו "וכפר שנאמר מה

חייב. בשגגה, זה 32)שחטאו נשיא "איזהו י. שם משנה
על  שאין - אלוקיו ה' מצוות מכל כב) ד, (שם שנאמר מלך

אלוקיו". ה' אלא ישראל 33)גביו "מלכי שם: ברייתא
לעצמם" מביאים ואלו לעצמם מביאין אלו דוד, בית ומלכי
ישראל  (מלך אהדדי" כייפי לא "התם בגמרא: שם וביארו

השני). על אחד שולטים אינם דוד בית משנה 34)ומלך
המרובה  לא המשחה בשמן המשוח המשיח "ואיזהו שם.
המשחה  בשמן נמשח שלא הוא בגדים "ומרובה בבגדים".
שאר  על נתרבה אותם ובלבשו בגדים שמונה לבש אבל
שמן  בו שנעדר שני, בית כהני היו וכן וכו' הכהנים
שמןֿהמשחה. צלוחית את גנז המלך יאשיהו כי המשחה".

.ÊB˙„B·ÚÓ ¯·ÚÂ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁLÓpL ÏB„b Ô‰k…≈»∆ƒ¿«¿∆∆«ƒ¿»¿»«≈¬»
‰˜Ê B‡ ÌeÓ ÈtÓ35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ36‰‚‚La ‡ËÁÂ ƒ¿≈ƒ¿»¿«≈»∆¿»»ƒ¿»»

BÊ37Ô‰k ÔÈa ÔÈ‡L ÈÙÏ .B˙‚‚L ÏÚ ¯t ‡È·Ó -≈ƒ««ƒ¿»¿ƒ∆≈≈…≈
ÎÏ LnLÓ‰ ÁÈLÓÌBÈ ¯t ‡l‡ ¯·ÚL ÁÈLÓ Ô‰ »ƒ««¿«≈¿…≈»ƒ«∆»«∆»«

ÌÈ¯etk‰38ÌBÈ Ïk ÏL ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚÂ39ÔÈ‡L , «ƒƒ«¬ƒƒ»≈»∆»∆≈
Ï·‡ ;‰ÏB„‚ ‰p‰Îa LnLÓ‰ Ô‰k ‡l‡ Ô˙B‡ ·È¯˜Ó«¿ƒ»∆»…≈«¿«≈ƒ¿À»¿»¬»

.Ba Ì‰ ÌÈÂL - ˙BÂˆn‰ Ïk ÏÚ ‡a‰ ¯t««»«»«ƒ¿»ƒ≈

לעבודה.35) פסול "משיח 36)שהוא ט: שם משנה
ובגמרא  פר" מביא וכו' חטא כך ואחר ממשיחותו שעבר
על  "והקריב ג) (שם, שנאמר ממה זאת למדו י. שם
גם  רבינו ומפרשה משעבר, חטאתו שמביא מלמד חטאתו",
מרב  רבה מיניה "בעא יב: שם אמרו שכן מום, מחמת בעבר
מיפטר  או דחי מידחא באלמנה, מהו שנצטרע משיח נחמן
לקיימן  אפשר שאי מדברים דחי מדחא (פירוש: פטר
שאפשר  בה וכיוצא אלמנה איסור אבל מצורע, כשהוא
כהונה  דין מכל פטור מפטר דילמא או מדחי, לא לקיימה
תנינא  - הרא"ש) תוספות באלמנה, מותר הוא והרי לגמרי

מניין  מומין מחמת עבר קריו, מחמת שעבר אלא לי אין
שהוא  רבינו וסובר והוא". לומר תלמוד בבעולה) (=שאסור

גדולה. כהונה דיני לכל כהן 37)הדין עליה שחייבו
בפר. יבוא 38)המשיח, "בזאת ג טז, בויקרא הנאמר הוא

לעולה". ואיל לחטאת בקר בן בפר הקודש אל אהרן
(שם 39) שנאמר יום כל שמביא גדול כהן חביתי מנחת זהו

סולת  האיפה עשירית וגו' ובניו אהרן קרבן "זה יגֿטו) ו,
והכהן  וגו' בערב ומחציתה בבוקר מחציתה תמיד מנחה

עולם". חק אותה יעשה מבניו תחתיו המשיח

.Á‰OÚL ‡ÈO40ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰a ¯eav‰ ÌÚ41- »ƒ∆»»ƒ«ƒ¿»«≈ƒ
ÌÚ‰ ÏÏÎa BÏ ¯tk˙Ó ‰Ê È¯‰42ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡L . ¬≈∆ƒ¿«≈ƒ¿«»»∆ƒ»≈ƒ

Ô˙‚‚L ÏÚ e·È¯˜‰L Ì‰43ÔÈ¯eËt CÏn‰Â ÌÚ‰ Ïk - ≈∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»»»»»¿«∆∆¿ƒ
Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ Ì‡Â ;e¯‡aL BÓk ,Ôa¯w‰ ÔÓƒ«»¿»¿∆≈«¿¿ƒ»»ƒ«ƒ

Ôa¯˜a ÔÈ·iÁL Ì‰ ÔÈc ˙Èa44ÔÓ CÏn‰ ‰È‰Â , ≈ƒ≈∆«»ƒ¿»¿»¿»»«∆∆ƒ
ÌB˜Óa ‡ÈO ¯ÈÚOL ;¯ÈÚO ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÌÈOBÚ‰»ƒ¬≈∆≈ƒ»ƒ∆¿ƒ»ƒƒ¿

„ÓBÚ ‡e‰ ËBÈ„‰ ÏL ‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk45. ƒ¿»¿ƒ»∆∆¿≈

בשוגג.40) דבר 41)עבירה להתיר בשוגג דין בית שהורו
ב 42)האסור. שחייבין ציבור של דבר העלם פר ית בקרבן

חטא  "נשיא ז. שם ברייתא ושבט. שבט מכל להביא דין
לו  מתכפר הצבור עם חטא עצמו, בפני מביא עצמו בפני

הצבור". וכו'.43)עם הקהל רוב שחטאו וכגון
וכו'.44) הקהל מיעוט רק שחטאו (שם 45)וכגון שנאמר

את  והביא וגו' בשגגה וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג): ד,
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו

.ËB˙e‡ÈOpÓ ¯·Ú - Ú¯ËˆpL ‡ÈO46¯·ÚL ‡ÈOÂ , »ƒ∆ƒ¿»«»«ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«
ËBÈ„‰k ‡e‰ È¯‰ - B˙e‡ÈOpÓ47‡ÈO ‰È‰Lk ‡ËÁ . ƒ¿ƒ¬≈¿∆¿»»¿∆»»»ƒ

ÏÚ :¯Ó‡pL ;¯ÈÚO ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙l„bÓ ¯·ÚÂ¿»«ƒ¿À»¬≈∆≈ƒ»ƒ∆∆¡««
‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁ48.‡È·Ó ‡e‰ B˙‡hÁ ˙ÚLk - «»¬∆»»ƒ¿««»≈ƒ

(שם,46) יחטא נשיא אשר רבנן, "תנו י. שם וגמרא ברייתא
ה) טו, (מלכיםֿב שנאמר שנצטרע לנשיא פרט - וכו' כב)
בבית  וישב מותו יום עד מצורע ויהי המלך את ה' "וינגע
בבית  ומדקאמר הבית". על המלך בן ויותם החפשית

נעשה החפשית  כלומר, הווה", עבד השתא דעד מכלל
היא  שהשררה כעבד, היה מלך שכשהיה המלכות, מן חפשי

ציבור. עול עליו שמוטל ט:47)כעבדות, שם במשנה
כהדיוט" וכו' כן ואחרי מגדולתו, שעבר הנשיא "וכן
יחטא", נשיא "אשר (שם) שנאמר ממה נלמד י. שם ובגמרא

הדיוט. כשהוא לא אבל נשיא, לא 48)כשהוא זה פסוק
שכהן  י.) (שם למדו וממנו משיח, בכהן אלא בנשיא, נאמר

פר. מביא כן גם חטא כך ואחר שעבר משיח

.È,epÓ˙ ‡lL „Ú e‡ËÁL CÏÓ B‡ ÁÈLÓ Ô‰kÛ‡ …≈»ƒ«∆∆∆»¿«∆…ƒ¿««
el‡ È¯‰ - epÓ˙pL ¯Á‡ ‡l‡ Ì‰Ï Ú„B ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…«»∆∆»««∆ƒ¿«¬≈≈
Ô‰k‰ Ì‡ ,‡ËÁÈ ‡ÈO ¯L‡ :¯Ó‡pL ;ËBÈ„‰k¿∆¿∆∆¡«¬∆»ƒ∆¡»ƒ«…≈
‡e‰LÎe ‡ÈO ‡e‰Lk ‡ËÁiL „Ú - ‡ËÁÈ ÁÈLn‰«»ƒ«∆¡»«∆∆¡»¿∆»ƒ¿∆
ËBÈ„‰ ‡e‰Lk ·ÏÁ ˜ÙÒ ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁÈLÓ49, »ƒ«¿ƒ»ƒ»«¿≈≈∆¿∆∆¿
ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙pL ¯Á‡ B˜ÙÒ ÏÚ BÏ Ú„BÂ50 ¿««¿≈««∆ƒ¿«»ƒ¿…≈»

ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -51·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡ . ¬≈∆≈ƒ»»»»«¬ƒ«ƒ≈∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

zebby zekld - zepaxw xtq - hay f"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אלא  חייבין אין לציבור, דין בית כהוראת לעצמו משיח כהן
זה  ודבר המשיח". וכן המעשה, שגגת עם דבר העלם על
"לאשמת  (שם) משיח בכהן שנאמר ממה ו:) (שם נלמד
להתיר  לעצמו הורה לא אם אבל כציבור, משיח הרי העם",
קרבן. כלל מביא אינו להיתר, הוראתו בלי ועשה שגג אלא

מעשה 7) בשעת סמך ולא הואיל דין, בית עם הורה שאם
פטור. זה הרי - לבדה הוראתו מופלא 8)על אינו אם אבל

להוראה, שהוסמך הוא ומופלא מעליא. הוראה הוראתו אין
צריך  לא אבל ממרא, זקן אצל דין שבבית מופלא כמו
ד: שבמשנה דין שבבית במופלא כמו ישיבה ראש שיהיה

דין". בית של מופלא היה שלא "שיבטל 9)"או עניין
שאין  בדבר אלא חייב אינו כי וברור מקצת". ויקיים מקצת
רבינו  מדברי נראה וכן הצבור. כדין בו, מודים הצדוקים
ולא  לרשות, מרשות בזורק רק שהדגים ב). (הלכה להלן

לרשות. מרשות במוציא

.·„ˆÈk10BÓˆÚÏ ‰‡¯B‰a ‰ÚhL ÁÈLÓ Ô‰k ? ≈«…≈»ƒ«∆»»¿»»¿«¿
¯zÓ ˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ˜¯Bf‰L ‰n„Â11˜¯ÊÂ , ¿ƒ»∆«≈≈¿ƒ¿¿«»À»¿»«

- BÓˆÚÏ B˙‡¯B‰a ‰ÏBz ‡e‰Â ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó≈¿ƒ¿¿∆¿»»¿«¿
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙‡hÁÏ ¯t ‡È·È B‡ËÁ BÏ Ú„eiLk¿∆ƒ»«∆¿»ƒ«¿«»¬»ƒ…
‰ÏzL B‡ ,‰‚‚La ˜¯ÊÂ ‚‚L ‡l‡ ,B˙‡¯B‰a ‰Ïz»»¿»»∆»»«¿»«ƒ¿»»∆»»

‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰ ‡ÏÂ B˙‡¯B‰a12Ûeb‰ Ïk ¯˜ÚL B‡ , ¿»»¿…»»»»À¿»∆»«»«
B˙‡¯B‰a13Ïh·Ï B˙‡¯B‰a ‚‚ML B‡ ,BÓˆÚÏ ¿»»¿«¿∆»«¿»»¿«≈

‡l‡ ,B˙‡¯B‰ ÏÚ CÓBÒ ‡e‰Â ‰OÚ ‡ÏÂ ,˙ˆ˜Óƒ¿»¿…»»¿≈«»»∆»
˙¯Á‡ ‰‚‚La ‰OÚ14‚‚LÂ ‰‡¯B‰a „ÈÊÓ ‰È‰L B‡ , »»ƒ¿»»«∆∆∆»»≈ƒ¿»»¿»«

‰OÚÓa15BÈcL ;ÏÏk Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«¬∆¬≈∆»ƒ»¿»¿»∆ƒ
ÏÎÏ ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰Ï Ï‰w‰ ÔÈ„k BÓˆÚ ˙‡¯B‰Ï¿»««¿¿ƒ«»»¿»«≈ƒ¿»

‰Ê È‡Ó ÁÎLÂ BÓˆÚÏ ‰¯B‰ .¯·c,‰¯B‰ ÌÚË »»»¿«¿¿»«≈≈∆««»
È˙‡¯B‰ ˙Úc ÏÚ ‰OBÚ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ ‰OÚÓ ˙ÚL·eƒ¿««¬∆»«¬≈ƒ∆«««»»ƒ

˙‡hÁ ¯t ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -16. ¬≈∆≈ƒ««»

לחטאת.10) פר להביא משיח כהן אם 11)חייב אבל
הוראה, אינה - מותר בשבת לרשות מרשות שהמוציא הורה

למעלה. כלום.12)כמפורש אינה שהוראתו ז. שם
לבטל 13) שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם. משנה

המשיח". וכן מקצת, ולקיים הורה 14)מקצת כלומר,
היתר  של שומן לאכול רוצה ועכשיו הקיבה, חלב להתיר

הקיבה. חלב בשוגג ואכל לו שידע 15)ונתחלף וכגון
שכח  לידו מעשה וכשבא נכון, שאינו מטעם במזיד שהתיר
היתר. בחזקת ואכלו הורה נכון שמטעם וסבר זדונו

שם:16) ובגמרא פר", מביא שוגג ועשה "שוגג שם משנה
מאיזה  ושכח שהורה כגון עסקינן במאי הכא אביי "אמר
דעת  על עושה הריני אמר שטעה ובשעה הורה טעם

הוראתי".

.‚˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó Ïh·Ï BÓˆÚÏ ‰¯B‰»¿«¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»
‰¯Ê ‰„B·Úa17‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙‡¯B‰ ÈÙk ‰OÚÂ «¬»»»¿»»¿ƒ»»¬≈∆≈ƒ

ËBÈ„‰k ‰¯ÈÚO18‰‡¯B‰a ‚bLiL ‡e‰Â .19BÓk , ¿ƒ»¿∆¿¿∆ƒ¿…¿»»¿
‡l‡ Ôa¯˜ ·iÁ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ ÔÈ‡L .e¯‡aL∆≈«¿∆≈«…≈«»ƒ««»»¿»∆»
;¯eaˆk ‰OÚn‰ ˙‚‚L ÌÚ ‰‡¯B‰a ¯·c ÌÏÚ‰a¿∆¿≈»»¿»»ƒƒ¿«««¬∆¿ƒ
ÔÈa ,‰‡¯B‰ ‡Ïa „·Ïa ‰OÚÓa ‚‚L Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿«¬∆ƒ¿«¿…»»≈

Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙BˆÓ ¯‡La ÔÈa ‰¯Ê ‰„B·Úa«¬»»»≈ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ»¿»
ÏÏk20. ¿»

לבטל 17) שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם במשנה
עד  כוכבים בעבודת ולא המשיח, וכן מקצת, ולקיים מקצת

מקצת". ולקיים מקצת לבטל (שם):18)שיורו ברייתא
וכו' שבשעירה ושווין וכו' כוכבים בעבודת משיח "דתניא
יחיד  אחד - אחת נפש ואם כז) טו, (במדבר קרא דאמר מנלן

הן". אחת נפש כולם משיח ואחד נשיא משנה 19)ואחד
וכן  המעשה שגגת עם דבר העלם על אלא חייבין "אין שם.
דבר  העלם על אלא חייבין אין כוכבים בעבודת ולא המשיח
מה  כי אמרו שם הגמרא ובמסקנת המעשה" שגגת עם
המשנה  סוף על גם מוסב המשיח" "וכן במשנה שאמרו
שם  בברייתא חכמים דעת וכן וכו'". כוכבים בעבודת "ולא

כרבי. מעם 20)ודלא תחטא אחת נפש ואם רבנן "תנו
על  משיח שיכול וכו' למשיח פרט - כז) ד, (ויקרא הארץ
מעשה  שגגת על פר, מביא מעשה שגגת עם דבר העלם
- הארץ מעם לומר תלמוד ושעירה, כשבה מביא לחודיה

למשיח". פרט

.„ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ ‰¯B‰21‡e‰ ‚‚LÂ , »«…≈«»ƒ«ƒ≈ƒ¿»«
eOÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡¯B‰a Ì‰Â22‰‡¯B‰‰ Èt ÏÚ »≈¿»»««ƒ∆»«ƒ«»»

da eÚhL ˙‡f‰23CÓÒ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,24‰OÚÓ ˙ÚLa «…∆»»ƒ¿…»«ƒ¿««¬∆
˙Èa ˙‡¯B‰ ÌÚ B˙‡¯B‰ ÏÚ ‡l‡ dc·Ï B˙‡¯B‰ ÏÚ«»»¿«»∆»«»»ƒ»«≈

ÔÈc25ÈÙa ‰¯tk ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ƒ¬≈∆»¿≈»ƒ¿»ƒ«»»ƒ¿≈
BÓˆÚ26- Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡ ‡l‡ . «¿∆»ƒ»≈ƒ¿ƒƒ»¿»

¯eav‰ ÏÏÎa BÏ ¯tk˙Ó27Ì‰ ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ Ì‡Â ; ƒ¿«≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»»ƒ≈
Ôa¯˜ ÌÈ‡È·n‰28ÔÈ‡ È¯‰L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ ‡e‰ - «¿ƒƒ»¿»≈≈ƒ»¿»∆¬≈≈

BÓˆÚ ÈÙa ‰¯tk CÈ¯ˆ29. »ƒ«»»ƒ¿≈«¿

המשיח 21) הכהן וגם להתיר בשוגג דין בית הורו כלומר,
זה. בהיתר בשוגג עמהם הכהן 22)הצטרף וכן הקהל

וביתֿהדין.23)המשיח. המשיח הכהן 24)הכהן

כל 25)המשיח. שעל או מהסנהדרין אחד שהיה היינו,
מהוראת  כלל ידע לא אם אבל דין. בית מהוראת ידע פנים

עצמו. בפני קרבן חייב דין לשגגת 26)בית נחשב שזה
מחוייב. ואינו הוראה שגגת בלי לבד משנה 27)מעשה

הצבור  עם ועשה (=ביתֿדין) הצבור עם "הורה ז. שם
שנאמר  ממה נלמד שם ובברייתא הצבור". עם לו מתכפר
הא  חטא", אשר חטאתו "על ג) שם, (ויקרא משיח בכהן
הצבור  עם חטא עצמו, בפני מביא עצמו בפני חטא כיצד

הצבור. עם לו הקהל,28)מתכפר רוב עשו שלא כגון
לעצמו. יחיד קרבן מביא ואחד אחד זה 29)שכל שהרי

הוראה. בלי בלבד במעשה כשגג

.‰‡e‰Â Ì„a Ì‰ e‚‚LÂ ,‰‚‚La ÔÈc ˙Èa ÌÚ ‰¯B‰»ƒ≈ƒƒ¿»»¿»¿≈¿»¿
¯t ‡È·Ó ‡l‡ ,¯eav‰ ÌÚ BÏ ¯tk˙Ó BÈ‡ - ·ÏÁa¿≈∆≈ƒ¿«≈ƒ«ƒ∆»≈ƒ«

.BÓˆÚÏ¿«¿

.Â‡È‰L ,BÊ ‰‚‚L ‚‚L Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÁÈLÓ Ô‰k…≈»ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»»∆ƒ
BÈ‡ - d˙B‡ ‚‚L ‡Ï B‡ ,‰OÚn‰ ÌÚ ‰‡¯B‰ ˙‚‚Lƒ¿«»»ƒ««¬∆…»«»≈

¯eaˆk da ‡e‰L ÈtÓ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó30ÔÈ‡L ≈ƒ»»»ƒ¿≈∆»¿ƒ∆≈»
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,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‡ÈO ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ËBÈ„‰ ‡e‰Lk¿∆∆¿«¬ƒ«ƒ¿∆»ƒ¿∆¿≈««
‡ÈO ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡L B‡52¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ∆»«¬ƒ«ƒ¿∆»ƒ«¬ƒ«ƒ««

¯eËÙe Û¯ËˆÓ BÈ‡ - ¯·ÚL53‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡ . ∆»«≈ƒ¿»≈»»«¬ƒ«ƒ¿∆
ËBÈ„‰ ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Â ,¯·ÚÂ ‰pÓ˙Â ,ËBÈ„‰∆¿¿ƒ¿«»¿»«¿»«¬ƒ«ƒ¿∆∆¿
‰˜ÈÒÙ‰ ¯·k B‡ Û¯ËˆÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»≈ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ»

˙e‡ÈOp‰54. «¿ƒ

אשם 49) מביא אינו גדול, לכהן שנתמנה אחר אכל שאם
אשם 50)תלוי. מביא המלך שהרי גדול, כהן רק כתב

שנתמנה. אחר אכל אם גם שהלכה 51)תלוי כיוון
אשם  שמביא הוא פשוט החטא, זמן אחר שהולכים כחכמים

משיח 52)תלוי. בכהן אבל בדווקא, "נשיא" נקט [כאן
לאחר  כזית אכל אם גם שהרי פר, ומביא מצטרף בוודאי
י]. בהלכה למעלה כמפורש פר, מביא - שעבר

מביא 53) שאינו לנשיא פרט הארץ" "מעם שם ברייתא
הכא  זביד רב אמר ובגמרא הארץ, כעם שעירה או כשבה

חצי שאכל כגון עסקינן זית במאי וחצי הדיוט כשהוא זית
נשיא. מצטרפים 54)כשהוא אם שם, בגמרא בעיא

איפשטא. ולא הדיוט, קרבן לחייבו

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

dxRM ixQgn zFkld¦§§ª§¥©¨¨
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»
˙„ÏBi‰ ·È¯˜zL (· .Ôa¯˜ ¯‰ËzLk ‰·f‰ ·È¯˜zL∆«¿ƒ«»»¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«∆∆
(„ .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk ·f‰ ·È¯˜iL (‚ .Ôa¯˜ ¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«»¿∆ƒ¿«»¿»
e·È¯˜iL ¯Á‡Â .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk Ú¯ˆÓ ·È¯˜ÈL∆«¿ƒ¿…»¿∆ƒ¿«»¿»¿««∆«¿ƒ

.Ô˙¯‰Ë ¯Óbz Ô‰È˙Ba¯»̃¿¿≈∆ƒ»≈»√»»
ãycew zegiyn zecewpã

."...ozxdh xnbiz odizepaxw eaxwiy xg`e"

אבל  שמשו, והעריב ועלה שטבל זה הוא כיפורים מחוסר
שימש  ואם קדשים, באכילת שאסור קרבנו הביא לא עדיין

העבודה. את ופוסל מיתה חייב המקדש בבית
נגמרה  שלא הוא כיפורים מחוסר גדר הרמב"ם, לשיטת
את  והביא כלשהי. טומאה עוד עליו שיש ולא טהרתו
מקומות: בשני טמאה" שהיא מכלל "וטהרה, הדרשה
איסור  ולגבי פסולה", ש"עבודתו שעבד כיפורים במחוסר
מכלל  "וטהרה, וכתב: הדרשה, מלשון שינה למקדש כניסה
שיטתו  משמיענו ובלשונו טהרתה", נגמרה לא שעדיין
שעליו  הטומאה מצד אינו כיפורים מחוסר של שחסרונו

בטהרתו. שחסר אלא
כך  הרמב"ם שלמד מכיון כי להלכה, נפקא־מינה בזה ויש
כיפורים  שמחוסר גם פסק הכפרה, מחוסר של גדרו את
גדרו  לשיטתו כי מיתה, חייב אינו שימש או קודש שאכל
טומאה. עוד עליו שיש לא אבל בטהרתו, שחסר הוא
במסכת  מהגמרא והקשה עליו השיג הראב"ד משא"כ
ועוד  כיפורים, מחוסר לרבות בו, טומאתו "עוד מכות
היא, טמאה השתא דעד מכלל ביולדת, כתיב "וטהרה"

ובתוספתא  דמי, כזב דזב כיפורים מחוסר בזבחים ואמרינן
ברורה  ושיטתו שבמיתה". אותן עם אותו מונה דזבחים
קרבן  הביא שלא עוד שכל הוא כיפורים מחוסר של שגדרו

מהטומאה. (חלק) בו נשארה עדיין
(11 dxrde 80 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e
ספרקרבנות-הלכותמחוסריכפרה

≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ועדיין 1) וטבל שמל וגר כפרה, מחוסרי נקראים כמה יבאר

קרבנו. הביא לא

.‡‰¯tk È¯qÁÓ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ‰Úa¯‡2‰·f‰ :3, «¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿À¿≈«»»«»»
·f‰Â ,˙„ÏBi‰Â4È¯qÁÓ e‡¯˜ ‰nÏÂ .Ú¯ˆn‰Â , ¿«∆∆¿«»¿«¿…»¿»»ƒ¿¿¿À¿≈

B˙‡ÓhÓ ¯‰hL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ?‰¯tk5 «»»∆»∆»≈∆««ƒ∆»«ƒÀ¿»
Ï·ËÂ6BLÓL ·È¯Ú‰Â7‰¯Ó‚ ‡ÏÂ ,¯ÒÁ ‡e‰ ÔÈ„Ú , ¿»«¿∆¡ƒƒ¿¬«ƒ»≈¿…»¿»

ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï È„k B˙¯‰Ë8Ba¯˜ ‡È·iL „Ú9Ì„˜Â , »√»¿≈∆¡…«√»ƒ«∆»ƒ»¿»¿…∆
‡Ï ‡e‰ ¯eÒ‡ B˙¯tk ‡È·iLÌÈL„wa ÏÎ10BÓk , ∆»ƒ«»»»∆¡…«√»ƒ¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL11. ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

ח:2) כריתות היא 3)משנה איזו ו, הלכה להלן ראה
הזב.4)הזבה. איזהו ה"א, פ"ב, להלן כלומר 5)ראה

שעברו  והיולדת טהרה, ימי שבעת שספרו ומצורע זבה  זב,
הלידה  מיום יום ושמונים לזכר, הלידה מיום יום ארבעים

והמצורע 6)לנקבה. הזבה היולדת, כדינו: מהם אחד כל
זבים  תוספתא ראה במעין, שטבל והזב במקוה; שטבלו

ה. הלכה מקוואות מהלכות ופ"א שקע 7)פ"ג, כלומר,
יולדת  ואצל ומצורע; זבה זב, אצל שביעי, יום של שמשו

לנקבה. פ' ויום לזכר מ' יום של שמשו אע"פ 8)ששקע
ה"ב). תרומות, מהלכות (פ"ז תרומה לאכילת טהור שהוא

קרבנותיהם.9) דיני פרטי ה"ג להלן פי"ד 10)ראה נגעים
ולמדו  בקדשים", אוכל כפרה "הביא עד: ויבמות ג, משנה
עליה  "וכפר ח) יב, (ויקרא שנאמר ממה שם) (יבמות זאת
שטבל  אע"פ קרבן, הביא שלא זמן שכל וטהרה", הכהן

קדשים. לאכילת טהור אינו - שמשו יח 11)והעריב פרק
יד. הלכה

.·Ba¯˜ ‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ï·ËÂ ÏnL ¯b12ÏÚ Û‡ , ≈∆»¿»««¬«ƒ…≈ƒ»¿»««
Ba¯˜ ‡È·iL „Ú ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt13- ƒ∆»∆¡…«√»ƒ«∆»ƒ»¿»

‰¯tk È¯qÁnÓ BÈ‡14¯eÓb ¯b ˙BÈ‰Ï B·kÚ Ba¯wL ; ≈ƒ¿À¿≈«»»∆»¿»ƒ¿ƒ¿≈»
Ï‡¯OÈ È¯Lk ÏÎk ˙BÈ‰ÏÂ15ÏÎB‡ BÈ‡ ‰Ê ÈtÓe , ¿ƒ¿¿»¿≈≈ƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈≈

Ï‡¯OÈ È¯LÎk ‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈL„wa16ÔÂÈÎÂ , «√»ƒ∆¬«ƒ…«¬»ƒ¿≈≈ƒ¿»≈¿≈»
.ÌÈL„wa ÏÎB‡ ¯Lk Ï‡¯OÈ ‰OÚÈÂ Ba¯˜ ‡È·iL∆»ƒ»¿»¿≈»∆ƒ¿»≈»≈≈«√»ƒ

‡È·‰17˙Á‡ ‰„È¯t18ÌÈL„wa ÏÎB‡ - ˙È¯ÁLa19 ≈ƒ¿ƒ»««¿«¬ƒ≈«√»ƒ
·¯ÚÏ20‰iL ‰„È¯t ‡È·ÈÂ ,21˙ÏBÚ ¯b ÏL Ba¯wL . »∆∆¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»¿»∆≈«

ÌÈ¯Bz ÈzL B‡ ‰BÈ Èa ÈL B‡ ‰Ó‰a22Ô‰ÈLe ¿≈»¿≈¿≈»¿≈ƒ¿≈∆
‰ÏBÚ23˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡aL BÓk ,24. »¿∆≈«¿¿«¬≈«»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

xeq` `edy t"r` ,epaxw `iad `l oiicre lahe lny xb"
."'ek dxtk ixqegnn epi` epaxw `iaiy cr miycwa lek`l

נכנסו  דברים "בשלושה כתב (פי"ב) ביאה איסורי ובהלכות
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כו'" לדורות וכן וקרבן, וטבילה במילה לברית, ישראל
צריך  קרבן, שם שאין הזה "ובזמן כתב שאח"כ ובהלכה

קרבן". יביא בית־המקדש וכשיבנה וטבילה, מילה
מילה  על־ידי גמור גר נעשה הזה שבזמן הדין ובטעם
מקרי  לא לקדשים "דרק הרוגוצ'בי כתב בלבד, וטבילה
דבר  לכל כישראל הוה דברים לשאר אבל גמור, גר עדיין
וצריך  לקדשים", נח בן כמו "והוי כתב אחר ובמקום כו'".
קדשים, אכילת לעניין רק גמור גר נקרא שאינו אף להבין
הגרים  שכל יתכן היאך הזה, בזמן אינה קדשים ואכילת
וכמה  כמה וביניהם בית־המקדש משחרב שהתגיירו
נח. כבן והוי גמור ישראל דין עליהם אין ישראל, מגדולי

הגר, עובדיה לר' הרמב"ם תשובת שידועה ובפרט
מתייחסים  שהם ישראל, בני ממעלת גדולה שמעלתו
שאמר  למי מתייחסים הגרים ואילו ויעקב, יצחק לאברהם
הוי  הזה בזמן שנתגייר שגר הנ"ל על־פי והרי העולם, והיה
גדלה  שמעלתו הגר עובדיה לר' הרמב"ם כותב איך נח, כבן

ישראל. בני שאר ממעלת
ישראל  נכנסו שבהם הדברים שלושת שבגדר לומר ויש
וטבילה, מילה הוא האחד עניינים. שני ישנם לברית,
הקרבן  הוא והשני כפשוטו, בברית נכנסים אין שבלעדיהם
הסרת  בבחינת אלא בברית לכניסה תנאי בגדר שאינו
תשובת  תובן ועל־פי־זה עליה". דרביע הוא "ארי' המונע
עד  קדשים אכילת איסור כי הגר, עובדי' לר' הרמב"ם
בגברא. חיסרון זה ואין צדדי, דבר מפני הוא קרבנו שיביא
גמור", גר להיות עיכבו "שקרבנו הרמב"ם בלשון ומדוייק
מילה  (כמו גר אותו עושה הקרבן הבאת שאין היינו
הבאתו  שאי הרי קרבן, להביא שמחוייב כיון אלא וטבילה)

גמור". "גר מלהיות מעכבתו
(290 cenr g"k wlg y"ewl itÎlr)

שאם 12) ה, והלכה ה"ד ביאה איסורי מהלכות בפי"ג ראה
השכינה  כנפי תחת ולהסתופף לברית, להכנס הגוי ירצה
קרבן, והרצאת וטבילה מילה צריך תורה, עול עליו ולקבל

ט  טו, (במדבר שנאמר ממה ט.) (כריתות כן "ככם ולמדו ו)
אלא  לברית נכנסו לא אבותיכם "מה - ה'" לפני יהיה כגר

כן". גר אף - דם והרצאת וטבילה ח:13)במילה שם
קינו". שיביא עד בקדשים לאכול מעוכב גר "ת"ר

הסובר 14) יעקב, בן אליעזר כר' ולא שם. במשנה כחכמים
הנ"ל, שהברייתא רבינו וסובר הוא. כפרה מעוכב שגר
חכמים  דעת לפי גם היא בקדשים לאכול אסור שהוא
שם  המשניות ובפירוש יעקב. בן אליעזר ר' על החולקים
לכתחילה  למצוה אלא הקרבן אין החכמים שלדעת כתב,

בקדשים. מלאכול מעכבו ואינו בגמרא.15)בלבד, שם
(שם).16) הכפרה מחוסרי עם הגר נמנה לא לפיכך כלומר:
שם.17) ברייתא יונה 18)הגר. בן או אחת תור כלומר,

יונה. בני שני או תורים שתי שקרבנו ה"ג להלן וראה אחד,
באכילת 19) מעכבו אינו - שנים להביא שצריך ואע"פ

מקובצת). (שיטה האחד אלא גר 20)קדשים שהרי
פסח, קרבן מהלכות (פ"ו הקבר מן כפורש הוא הרי שנתגייר
צב.) בפסחים (רש"י ושביעי שלישי הזאה וצריך ז) הלכה
א, הלכה פרה, מהלכות בפי"א (ראה שמש הערב וגם
צח: בזבחים התוספות כתבו וכן שם) פסח קרבן ובהלכות
("הר  שמש הערב צריך שבגר יום, טבול ד"ה צט.

זמן 21)המוריה"). לאחר אפילו שיביא ובלבד פירוש:
"להביא  ט. שם בברייתא אמרו שהרי השניה, הפרידה את
אוכל  ד"ה ח: שם רש"י כתב וכן איֿאפשר", אחת פרידה

אחד 23)שם.22)בקדשים. שבתורה הקינין שכל אע"פ
שנאמר  משום עולות, שתיהן כאן - עולה ואחד חטאת
ריח  אשה ועשה וגו' גר אתכם יגור "וכי יד) טו, (במדבר
דבר  איזהו (שם) ודרשו יעשה", כן תעשו כאשר לה', נחוח
בהמה  עולת (=שהרי העוף עולת זה אומר הוי לה', שכולו
"ויעלו  נאמר: התורה שבקבלת ואע"פ לכהנים). עורה
כאן  נאמר - ו) כד, (שמות שלמים" זבחים ויזבחו עולות

כגר  "ככם טו): שם, (במדבר הקשתיו,בגר לכם - לכם" יהי'
ומסתבר  הקשתיו. במקצת כלומר, - לקרבנותיכם" ולא
בפ"א  ועיין שם). (רש"י לה' שכולה הוקש, שלעולה
ושלמים. עולה רבינו שהביא ה"ו, הקרבנות, מעשה מהלכות

שם.24)

.‚B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ôa¯˜ - ‰·f‰Â ·f‰«»¿«»»»¿«»∆»≈∆¿≈ƒ
˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL25- ˙„ÏBi‰Â . ¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¿«∆∆

˙‡hÁ ¯Bz B‡ ‰BÈ Ô·e ‰ÏBÚ O·k da¯˜26Ì‡Â . »¿»»∆∆»∆»«»¿ƒ
˙‚OÓ d„È ÔÈ‡27Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL ‰‡È·Ó - ≈»»«∆∆¿ƒ»¿≈ƒ¿≈¿≈

˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ28Ba¯˜ - Ú¯ˆn‰Â . »∆»»¿∆»«»¿«¿…»»¿»
„Á‡ ,ÌÈO·k ‰LÏL‰O·ÎÂ ÌL‡ „Á‡Â ‰ÏBÚ ¿»¿»ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

˙‡hÁÏ29˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .30Ô˜ ‡È·Ó -31„Á‡ , ¿«»¿ƒ≈»«∆∆≈ƒ≈∆»
ÌL‡Ï O·ÎÂ ,˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ32. »¿∆»«»¿∆∆¿»»

זבה 25) ואצל ידֿטו) טו, (ויקרא זב אצל בתורה מפורש כן
כטֿל). ו.26)(שם, יב, כבש.27)שם שם 28)להביא

י.29)ח. יד, כבשים.30)שם שלשה להביא
יונה.31) בני שני או תורים שתי כאֿכב.32)כלומר, שם,

.„ÔzLÏMÓ „Á‡ Ïk ‡È·Ó - Ú¯ˆn‰Â ‰·f‰Â ·f‰«»¿«»»¿«¿…»≈ƒ»∆»ƒ¿»¿»
B˙¯tk33Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;B˙¯‰ËÏ ÈÈÓM‰ ÌBia «»»««¿ƒƒ¿»√»∆»∆»≈∆

·L ¯ÙBÒÈÚÈ·M‰ ÌBia Ï·BËÂ ,‰¯‰Ë ÈÓÈ ‰Ú ≈ƒ¿»¿≈»√»¿≈««¿ƒƒ
ÈÈÓM‰ ÌBia ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜Óe ,BLÓL ·È¯ÚÓe34. «¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿¿»««¿ƒƒ

עליו.33) שיכפר חֿי)34)קרבנו, (שם, נאמר במצורע
ימים. שבעת לאהלו מחוץ וישב וגו' וטהר במים "ורחץ
וביום  וטהר. במים בשרו את ורחץ וגו' השביעי ביום והיה
נאמר  ובזה וגו'; וכבשה תמימים כבשים שני יקח השמיני
ימים  שבעת לו וספר מזובו הזב יטהר "וכי יגֿיד) טו, (שם
לו  יקח השמיני וביום וטהר. חיים במים בשרו ורחץ וגו'
(שם, נאמר ובזבה וגו'"; יונה בני שני או תורים שתי
ואחר  ימים שבעת לה וספרה מזובה טהרה "ואם כחֿכט)
יונה  בני שני או תורים שתי לה תקח השמיני וביום תטהר.

וגו'".

.‰¯ÎÊÏ ÌÈÚa¯‡ ÌBÈa da¯˜ ‰‡È·Ó dÈ‡ ˙„ÏBi‰«∆∆≈»¿ƒ»»¿»»¿«¿»ƒ¿»»
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,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‡ÈO ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ËBÈ„‰ ‡e‰Lk¿∆∆¿«¬ƒ«ƒ¿∆»ƒ¿∆¿≈««
‡ÈO ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡L B‡52¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ∆»«¬ƒ«ƒ¿∆»ƒ«¬ƒ«ƒ««

¯eËÙe Û¯ËˆÓ BÈ‡ - ¯·ÚL53‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡ . ∆»«≈ƒ¿»≈»»«¬ƒ«ƒ¿∆
ËBÈ„‰ ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Â ,¯·ÚÂ ‰pÓ˙Â ,ËBÈ„‰∆¿¿ƒ¿«»¿»«¿»«¬ƒ«ƒ¿∆∆¿
‰˜ÈÒÙ‰ ¯·k B‡ Û¯ËˆÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»≈ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ»

˙e‡ÈOp‰54. «¿ƒ

אשם 49) מביא אינו גדול, לכהן שנתמנה אחר אכל שאם
אשם 50)תלוי. מביא המלך שהרי גדול, כהן רק כתב

שנתמנה. אחר אכל אם גם שהלכה 51)תלוי כיוון
אשם  שמביא הוא פשוט החטא, זמן אחר שהולכים כחכמים

משיח 52)תלוי. בכהן אבל בדווקא, "נשיא" נקט [כאן
לאחר  כזית אכל אם גם שהרי פר, ומביא מצטרף בוודאי
י]. בהלכה למעלה כמפורש פר, מביא - שעבר

מביא 53) שאינו לנשיא פרט הארץ" "מעם שם ברייתא
הכא  זביד רב אמר ובגמרא הארץ, כעם שעירה או כשבה

חצי שאכל כגון עסקינן זית במאי וחצי הדיוט כשהוא זית
נשיא. מצטרפים 54)כשהוא אם שם, בגמרא בעיא

איפשטא. ולא הדיוט, קרבן לחייבו

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

dxRM ixQgn zFkld¦§§ª§¥©¨¨
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»
˙„ÏBi‰ ·È¯˜zL (· .Ôa¯˜ ¯‰ËzLk ‰·f‰ ·È¯˜zL∆«¿ƒ«»»¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«∆∆
(„ .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk ·f‰ ·È¯˜iL (‚ .Ôa¯˜ ¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«»¿∆ƒ¿«»¿»
e·È¯˜iL ¯Á‡Â .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk Ú¯ˆÓ ·È¯˜ÈL∆«¿ƒ¿…»¿∆ƒ¿«»¿»¿««∆«¿ƒ

.Ô˙¯‰Ë ¯Óbz Ô‰È˙Ba¯»̃¿¿≈∆ƒ»≈»√»»
ãycew zegiyn zecewpã

."...ozxdh xnbiz odizepaxw eaxwiy xg`e"

אבל  שמשו, והעריב ועלה שטבל זה הוא כיפורים מחוסר
שימש  ואם קדשים, באכילת שאסור קרבנו הביא לא עדיין

העבודה. את ופוסל מיתה חייב המקדש בבית
נגמרה  שלא הוא כיפורים מחוסר גדר הרמב"ם, לשיטת
את  והביא כלשהי. טומאה עוד עליו שיש ולא טהרתו
מקומות: בשני טמאה" שהיא מכלל "וטהרה, הדרשה
איסור  ולגבי פסולה", ש"עבודתו שעבד כיפורים במחוסר
מכלל  "וטהרה, וכתב: הדרשה, מלשון שינה למקדש כניסה
שיטתו  משמיענו ובלשונו טהרתה", נגמרה לא שעדיין
שעליו  הטומאה מצד אינו כיפורים מחוסר של שחסרונו

בטהרתו. שחסר אלא
כך  הרמב"ם שלמד מכיון כי להלכה, נפקא־מינה בזה ויש
כיפורים  שמחוסר גם פסק הכפרה, מחוסר של גדרו את
גדרו  לשיטתו כי מיתה, חייב אינו שימש או קודש שאכל
טומאה. עוד עליו שיש לא אבל בטהרתו, שחסר הוא
במסכת  מהגמרא והקשה עליו השיג הראב"ד משא"כ
ועוד  כיפורים, מחוסר לרבות בו, טומאתו "עוד מכות
היא, טמאה השתא דעד מכלל ביולדת, כתיב "וטהרה"

ובתוספתא  דמי, כזב דזב כיפורים מחוסר בזבחים ואמרינן
ברורה  ושיטתו שבמיתה". אותן עם אותו מונה דזבחים
קרבן  הביא שלא עוד שכל הוא כיפורים מחוסר של שגדרו

מהטומאה. (חלק) בו נשארה עדיין
(11 dxrde 80 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e
ספרקרבנות-הלכותמחוסריכפרה

≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ועדיין 1) וטבל שמל וגר כפרה, מחוסרי נקראים כמה יבאר

קרבנו. הביא לא

.‡‰¯tk È¯qÁÓ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ‰Úa¯‡2‰·f‰ :3, «¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿À¿≈«»»«»»
·f‰Â ,˙„ÏBi‰Â4È¯qÁÓ e‡¯˜ ‰nÏÂ .Ú¯ˆn‰Â , ¿«∆∆¿«»¿«¿…»¿»»ƒ¿¿¿À¿≈

B˙‡ÓhÓ ¯‰hL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ?‰¯tk5 «»»∆»∆»≈∆««ƒ∆»«ƒÀ¿»
Ï·ËÂ6BLÓL ·È¯Ú‰Â7‰¯Ó‚ ‡ÏÂ ,¯ÒÁ ‡e‰ ÔÈ„Ú , ¿»«¿∆¡ƒƒ¿¬«ƒ»≈¿…»¿»

ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï È„k B˙¯‰Ë8Ba¯˜ ‡È·iL „Ú9Ì„˜Â , »√»¿≈∆¡…«√»ƒ«∆»ƒ»¿»¿…∆
‡Ï ‡e‰ ¯eÒ‡ B˙¯tk ‡È·iLÌÈL„wa ÏÎ10BÓk , ∆»ƒ«»»»∆¡…«√»ƒ¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL11. ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

ח:2) כריתות היא 3)משנה איזו ו, הלכה להלן ראה
הזב.4)הזבה. איזהו ה"א, פ"ב, להלן כלומר 5)ראה

שעברו  והיולדת טהרה, ימי שבעת שספרו ומצורע זבה  זב,
הלידה  מיום יום ושמונים לזכר, הלידה מיום יום ארבעים

והמצורע 6)לנקבה. הזבה היולדת, כדינו: מהם אחד כל
זבים  תוספתא ראה במעין, שטבל והזב במקוה; שטבלו

ה. הלכה מקוואות מהלכות ופ"א שקע 7)פ"ג, כלומר,
יולדת  ואצל ומצורע; זבה זב, אצל שביעי, יום של שמשו

לנקבה. פ' ויום לזכר מ' יום של שמשו אע"פ 8)ששקע
ה"ב). תרומות, מהלכות (פ"ז תרומה לאכילת טהור שהוא

קרבנותיהם.9) דיני פרטי ה"ג להלן פי"ד 10)ראה נגעים
ולמדו  בקדשים", אוכל כפרה "הביא עד: ויבמות ג, משנה
עליה  "וכפר ח) יב, (ויקרא שנאמר ממה שם) (יבמות זאת
שטבל  אע"פ קרבן, הביא שלא זמן שכל וטהרה", הכהן

קדשים. לאכילת טהור אינו - שמשו יח 11)והעריב פרק
יד. הלכה

.·Ba¯˜ ‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ï·ËÂ ÏnL ¯b12ÏÚ Û‡ , ≈∆»¿»««¬«ƒ…≈ƒ»¿»««
Ba¯˜ ‡È·iL „Ú ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt13- ƒ∆»∆¡…«√»ƒ«∆»ƒ»¿»

‰¯tk È¯qÁnÓ BÈ‡14¯eÓb ¯b ˙BÈ‰Ï B·kÚ Ba¯wL ; ≈ƒ¿À¿≈«»»∆»¿»ƒ¿ƒ¿≈»
Ï‡¯OÈ È¯Lk ÏÎk ˙BÈ‰ÏÂ15ÏÎB‡ BÈ‡ ‰Ê ÈtÓe , ¿ƒ¿¿»¿≈≈ƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈≈

Ï‡¯OÈ È¯LÎk ‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈL„wa16ÔÂÈÎÂ , «√»ƒ∆¬«ƒ…«¬»ƒ¿≈≈ƒ¿»≈¿≈»
.ÌÈL„wa ÏÎB‡ ¯Lk Ï‡¯OÈ ‰OÚÈÂ Ba¯˜ ‡È·iL∆»ƒ»¿»¿≈»∆ƒ¿»≈»≈≈«√»ƒ

‡È·‰17˙Á‡ ‰„È¯t18ÌÈL„wa ÏÎB‡ - ˙È¯ÁLa19 ≈ƒ¿ƒ»««¿«¬ƒ≈«√»ƒ
·¯ÚÏ20‰iL ‰„È¯t ‡È·ÈÂ ,21˙ÏBÚ ¯b ÏL Ba¯wL . »∆∆¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»¿»∆≈«

ÌÈ¯Bz ÈzL B‡ ‰BÈ Èa ÈL B‡ ‰Ó‰a22Ô‰ÈLe ¿≈»¿≈¿≈»¿≈ƒ¿≈∆
‰ÏBÚ23˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡aL BÓk ,24. »¿∆≈«¿¿«¬≈«»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

xeq` `edy t"r` ,epaxw `iad `l oiicre lahe lny xb"
."'ek dxtk ixqegnn epi` epaxw `iaiy cr miycwa lek`l

נכנסו  דברים "בשלושה כתב (פי"ב) ביאה איסורי ובהלכות
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‰·˜Ï ÌÈBÓL ÌBÈa B‡35dLÓL ˙·¯ÚÓ ‡l‡ , ¿¿ƒƒ¿≈»∆»«¬∆∆ƒ¿»
„Á‡Â ÌÈÚa¯‡ ÌBÈ ‡e‰L ,¯ÁÓÏ da¯˜ ‰‡È·Óe¿ƒ»»¿»»¿»»∆«¿»ƒ¿∆»
¯Ó‡pL ÌBi‰ ‡e‰Â .‰·˜Ï „Á‡Â ÌÈBÓL ÌBÈÂ ¯ÎÊÏ¿»»¿¿ƒ¿∆»ƒ¿≈»¿«∆∆¡«

˙·Ï B‡ Ô·Ï d¯‰Ë ÈÓÈ ˙‡ÏÓ·e :Ba36.¯ÓB‚Â ‡È·z ƒ¿…¿≈»√»¿≈¿«»ƒ¿≈
˙‡ÏÓ ÈÓÈ CBz da¯˜ ‰‡È·‰ Ì‡Â37˙‡ˆÈ ‡Ï -38. ¿ƒ≈ƒ»»¿»»¿≈¿……»»

ÌÈBL‡¯‰ ˙B„ÏÂ ÏÚ ‰‡È·‰ elÙ‡39ÈÓÈ CB˙a ¬ƒ≈ƒ»«¿»»ƒƒ¿¿≈
˙‡ˆÈ ‡Ï - ‰Ê „ÏÂ ÏL ˙‡ÏÓ40el‡ ÌÈÓÈ e¯·Ú .41 ¿…∆»»∆…»»»¿»ƒ≈

¯Á‡Ï Ô˙¯tk ÔÈ·È¯˜Ó el‡ È¯‰ - Ô˙¯tk e‡È·‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ«»»»¬≈≈«¿ƒƒ«»»»¿««
ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ Ì˙‡hÁ e·È¯˜‰ ‡lL ÔÓÊ ÏÎÂ .ÔÓÊ¿«¿»¿«∆…ƒ¿ƒ«»»»¬ƒ∆¡…

ÌÈL„wa42ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ (ÌL‡‰Â) ‰ÏBÚ‰ Ï·‡ ,43. «√»ƒ¬»»»¿»»»≈»¿«¿ƒ
˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡a ¯·k44Ôa¯˜ È·iÁÓ ÏkL , ¿»≈«¿¿«¬≈«»¿»∆»¿À¿≈»¿»

È¯qÁnÓ ıeÁ ,ÔzÚcÓ ‡l‡ Ô„È ÏÚ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ«»»∆»ƒ«¿»ƒ¿À¿≈
ÌÈÏÚa ˙Úc ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ‰¯tk45‡È·Ó Ì„‡ È¯‰L , «»»∆≈¿ƒƒ««¿»ƒ∆¬≈»»≈ƒ

ÂÈ˙B·e ÂÈa ÏÚ Ôa¯˜46ÌÈpËw‰47È¯qÁÓ eÈ‰ Ì‡ »¿»«»»¿»«¿«ƒƒ»¿À¿≈
ÌÈÁ·Êa ÔÏÈÎ‡Óe ‰¯tk48. «»»«¬ƒ»ƒ¿»ƒ

ימים,35) שבעת טמאה זכר שהיולדת בֿה, יב, שם ראה
מ' ביחד שהם טהרה, בדמי יושבת ימים ושלושה ושלושים
ימים  וששה וששים שבועיים, טמאה נקבה והיולדת יום;
יום. שמונים ביחד שהם - טהרה, דמי על יושבת

יום 36) ארבעים שעברו הטהרה, ימי שמלאו אחר כלומר,
לנקבה. יום ושמונים או 37)לזכר לזכר יום ארבעים תוך
לנקבה. יום שמונים קרבן,38)תוך הבאת חובת ידי

מפרש  וכן לנקבה; וֿפ' לזכר מ' שעברו אחר רק שהוא
- "ובמלאת ג) פרק תחילת תזריע (פרשת שדרשינן בספרא
יצא". לא מלאת, תוך הביאה ואם מלאת. בתוך מביאה אינה
חֿט. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פי"ח למעלה וראה

קרבנותיה.39) שהשהתה אלא רב, זמן מלפני שילדה
על 40) מלאת בתוך תביא לא "יכול אמרו: בספרא כי אף

זה  אין - כאן) כס"מ (ראה תביא" ת"ל הראשונות, הוולדות
ילדה. כן ואחרי קרבנותיה, הביאה ולא רב זמן עבר אם אלא
חזרה  ושוב פ', תוך והפילה וחזרה נקבה ילדה אם אבל
חשוב  שזה סד:) בנזיר שמדובר (כמו לשניה פ' תוך והפילה
אם  ולפיכך אחד, קרבן אלא מביאה ואין אחת, כלידה
הלידות  שתי על קרבן השלישית של מלאת תוך הביאה
חובה. ידי יצאה לא שלהם, מלאת אחרי שזהו הראשונות,
המשנה). (מרכבת כאן הראב"ד בהשגות וראה

וארבעים 41) ומצורע, וזבה זב אצל השמיני יום כלומר:
ביולדת. ואחד שמונים או הלכה 42)ואחד למעלה ראה

מפורש: ה) הלכה ג פרק תזריע (פרשת ובספרא א.
וכו'. אותה מעכבין שנים ואין מעכבה, אחד - "והקריבו"
בחטאת". - כפרה מקום בכל מצינו מה וכפר, אומר כשהוא
מלמד  וכפר, לחטאת "ואחד ג: הלכה ד פרק שם וכן

בזבחים". לאכול וטהרה בחטאת, כן 43)שהכפרה
הכהן  "ועשה יג: הלכה ג פרק מצורע פרשת שם מפורש
והכסףֿ בחטאת". שכפרה מלמד וגו', וכפר החטאת את
נט. בפסחים מפורש שהרי "והאשם", המלה מוחק משנה
שם  סופרים דקדוקי בכתבֿיד אבל מעכב. מצורע שאשם
בנו  ישמעאל ר' והתניא מעכב, לא אשם תימא "וכי גרס:
כך  מעכבתו, שחטאתו כשם אומר: ברוקא בן יוחנן ר' של

מחקה. ורש"י חננאל, רבינו בפירוש גם וכן מעכב". אשמו
של  בנו ור"י תנאֿקמא נחלקו זה בזה ולפי ברוקא בן ר"י

של  בנו ולר"י אשם, ולא חטאת אלא מעכב אינו שלת"ק
יח: בנזיר נחלקו זה וכעין מעכב. אשם גם ברוקא בן ר"י
נזירות  מהלכות בפ"י פסק וכן כתנאֿקמא. רבינו ופסק
החטאת  שרק שם, בפסחים המאירי כתב וכן ח. הלכה
ג, הלכה פ"ה להלן וראה והאשם. העולה ולא מעכבת
עיון. וצריך יא, הלכה שגגות מהלכות בפ"ג ולמעלה

י.44) הלכה צריכין 45)פי"ד הכל יוחנן, א"ר לה: נדרים
וכו'. קרבן מביא אדם שהרי כפרה, ממחוסרי חוץ דעת

עבדו 46) ובתו, בנו ע"י אדם "מביא יב: משנה פי"ד נגעים
בזבחים". ומאכילן עני קרבן שם,47)ושפחתו, נדרים

"זאת  לב) טו, (ויקרא הכתוב מן זאת ולמד יוחנן. ר' דברי
קטן. בין גדול בין הזב", שם.48)תורת נגעים

.Â‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL dÓc ·fL BÊ ?‰·Ê ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ»»∆»»»¿»»ƒ∆
‰Ê ¯Á‡49d˙c ˙Ú ‡Ïa50‰ÏB„‚ ‰·Ê ‡È‰ BÊÂ .51, ««∆¿…∆ƒ»»¿ƒ»»¿»

‰Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‰ÎÈ¯vL52Ôa¯˜a ˙·iÁÂ53¯·Îe . ∆¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿»¿«∆∆¿»¿»¿»
‰cp‰ ÔÈÚa e¯‡a54‰·Ê ‰M‡‰ ‰È‰z È˙ÓÈ‡ , ≈«¿¿ƒ¿««ƒ»≈»«ƒ¿∆»ƒ»»»

B‡ ‰c ‡l‡ ‰·Ê ‰È‰z ‡Ï È˙ÓÈ‡Â ,‰‡¯zL ÌÈÓca«»ƒ∆ƒ¿∆¿≈»«…ƒ¿∆»»∆»ƒ»
‰¯B‰Ë55‰·Ê ˜ÙÒ ‰È‰z È˙Óe ,56e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk . ¿»»«ƒ¿∆¿≈»»»»∆»«¿

‡È·‰Ï ˙·iÁ ‡È‰ È¯‰ - ‰Ú·L ˙¯ÙBÒÂ ‰·Ê ‡È‰L∆ƒ»»¿∆∆ƒ¿»¬≈ƒ«∆∆¿»ƒ
‡È‰L e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,˙ÏÎ‡ d˙‡hÁÂ Ôa¯»̃¿»¿«»»∆¡∆∆¿»»∆»«¿∆ƒ
d˙‡hÁ ÔÈ‡Â Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - ‰·Ê ˜ÙÒ¿≈»»¬≈¿ƒ»»¿»¿≈«»»

˙ÏÎ‡57e¯‡a ¯·kL ;58ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁL , ∆¡∆∆∆¿»≈«¿∆««»«»»«
Û¯Oz ˜Ùq‰59e¯‡a ÌLÂ .60B‡ ‰M‡‰ „Ïz ‰Ó , «»≈ƒ»≈¿»≈«¿«≈≈»ƒ»

‡ÏÂ ÏÈtz B‡ „Ïz ‰Óe ,‰„Ï ‰‡ÓË ‰È‰˙Â ÏÈtz ‰Ó««ƒ¿ƒ¿∆¿≈»≈»«≈≈«ƒ¿…
‰‡ÓË ‡È‰L e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .‰„Ï ‰‡ÓË ‰È‰zƒ¿∆¿≈»≈»¿»»∆»«¿∆ƒ¿≈»

Î‡ d˙‡hÁÂ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - ‰„ÏÏÎÂ ,˙Ï ≈»¬≈¿ƒ»»¿»¿«»»∆¡∆∆¿»
‰¯eËt BÊ È¯‰ - ‰„Ï ‰‡ÓË dÈ‡L e¯Ó‡L ÌB˜Ó»∆»«¿∆≈»¿≈»≈»¬≈¿»

Ôa¯w‰ ÔÓ61. ƒ«»¿»

ד 49) פרשה זבים פרק מצורע פרשת בספרא דרשו כך
דמה  זוב יזוב כי "ואשה כה) (שם, הפסוק על הֿט הלכות

שלשה". רבים שנים, "ימים - רבים" שם.50)ימים ויקרא
זֿח.51) הלכות ביאה איסורי מהלכות בפ"ו ימים 52)ראה

(שם). עולה 53)נקיים אחד יונה, בני שני או תורים שתי
ג. הלכה למעלה ראה חטאת, בֿו.54)ואחד הלכות שם

הלכה 55) (שם, טוהר דם או א) הלכה (שם, הקושי דם כגון
יט.56)ז). הלכה ו פרק מן 57)שם באה חטאתה שהרי

ג. הלכה למעלה ראה פסולי 58)העוף, מהלכות יט פרק
י. הלכה תנאֿקמא 59)המוקדשין כדעת לד תמורה משנה

פסולי  ככל שדינה שם רש"י וכתב יהודה. כרבי ולא
בשריפה. שהם פ"י,60)המוקדשין ביאה איסורי בהלכות

מפלת. לענין שם בפ"ה ו)61)וכן יד, (שם "שכתוב
שטמאה  כל וגו', תביא" לבת או לבן טהרה ימי "ובמלאות
טמאה  שאינה אבל קרבן, מביאה - טהרה ימי לה ויש לידה

ספר). (קרית קרבן מביאה אינה לידה

.Êd¯aÚ ‰˜ÊÁ‰ ‡lL ‰M‡‰62‰Ú„È ‡ÏÂ ‰ÏÈt‰Â »ƒ»∆…À¿¿»À»»¿ƒƒ»¿…»¿»
Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ˙·iÁL ÏÙ Ì‡ ,‰ÏÈt‰ ‰Ó63¯·„ B‡ «ƒƒ»ƒ≈∆∆«∆∆»»»¿»»»
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קמה dxtk ixqegn zekld - zepaxw xtq - hay f"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ˙·iÁ dÈ‡L64,˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ∆≈»«∆∆»»»¿»¬≈¿≈∆∆
˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â Ôa¯˜ ‰‡È·Óe65ÌÈL ÈzL ÔÎÂ . ¿ƒ»»¿»¿≈«»»∆¡∆∆¿≈¿≈»ƒ

ÂÈÏÚ ·È¯˜‰Ï Èe‡¯ „Á‡ ÏÙ ,ÌÈÏÙ ÈL eÏÈt‰L66 ∆ƒƒ¿≈¿»ƒ≈∆∆»»¿«¿ƒ»»
ÂÈÏÚ ‰¯eËt ¯Á‡‰ ÏÙp‰Â67˙¯kÓ Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡Â , ¿«≈∆»«≈¿»»»¿≈««≈∆«∆∆

˜ÙqÓ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ Ïk - dÏÙ68ÔÈ‡Â , ƒ¿»»««ƒ¿≈∆¿ƒ»»¿»ƒ»≈¿≈
‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁL .˙ÏÎ‡ Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡hÁ«»««ƒ¿≈∆∆¡∆∆∆««»«»»

˙Ù¯O ˜Ùq‰ ÏÚ69˙‡hÁ ˙‡ˆÓÂ ˙·iÁ dÈ‡ ‡nL , ««»≈ƒ¿∆∆∆»≈»«∆∆¿ƒ¿≈«»
‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁ BÊ70BÓk ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»∆≈¬ƒ«¬»»¿

‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰a e¯‡aL71. ∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

מעוברת.62) היא אם ידעה צורת 63)לא לו שהיתה כגון
ח). הלכה שם (פ"י דגים 64)אדם כמין המפלת כגון

משנה  ראה קרבן, חייבת שאינה ורמשים ושקצים וחגבים
ז: נאכלות,65)כריתות ואינן מביאות "ואלו שם משנה

מפרשת  כט. ובנדה וכו'". הפילה מה ידוע ואין המפלת
עוברה  הוחזקה שלא באופן מדברת שם שהמשנה הגמרא

כאן). המלך, עמק הגהות בצורת 66)(ראה היה שהנפל
קרבן. עליו וחייבים שפיר 67)אדם, הנפל שהיה כגון
וחגבים. דגים או מים ולא 68)מלא שם, במשנה כחכמים

אני  אם ביניהן, ויתנו אחת חטאת שיביאו הסובר יוסי כר'
שלך. היא החייבת את ואם שלי, היא הרי החייבת היא

ו.69) הלכה למעלה למדו 70)ראה נט. ושם כט: נזיר
שם, מפורש ועוד לאכול. ולא התורה, התירה להקריב שרק
במליקה. נאכלים אינם חולין שהרי נבילה, איסור גם שיש

אסורים 71) בעזרה שנשחטו שחולין ב, הלכה ב פרק
בחלב. כבשר בהנאה

.Á˙B„ÏÂ B‡ „Á‡ „ÏÂ ˙Ïtn‰ ˙Á‡Â ˙„ÏBi‰ ˙Á‡«««∆∆¿««««∆∆»»∆»¿»
ÔlÎÏ „Á‡ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - ‰a¯‰72‡e‰Â . «¿≈¬≈¿ƒ»»¿»∆»¿À»¿

˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a Ôlk „ÏzL73¯Á‡ ‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆≈≈À»¿¿≈¿…¬»ƒƒƒ»««
ÈM‰ ÏÚ Û‡ ‰‡È·Ó - ˙‡ÏÓ ÈÓÈ74‰„ÏÈ ?„ˆÈk . ¿≈¿…¿ƒ»«««≈ƒ≈«»¿»

ÏÈtzL ÌÈÏÙ Ïk - ‰·˜75ÌBÈ ÛBÒ „Ú ‰„l‰ ÌBiÓ ¿≈»»¿»ƒ∆«ƒƒ«≈»«
el‡Îe ,ÔBL‡¯‰ „Ïe‰ ÌÚ ÔÈ·LÁ Ô‰ È¯‰ ÌÈBÓL¿ƒ¬≈≈∆¿»ƒƒ«»»»ƒ¿ƒ
Ôa¯˜ ‡l‡ ‰‡È·Ó dÈ‡Â ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ∆««∆¿≈»¿ƒ»∆»»¿»

„Á‡76„Á‡Â ÌÈBÓL ÌBÈa ÏÙ ‰ÏÈt‰ .77ÌBiÓe ∆»ƒƒ»≈∆¿¿ƒ¿∆»ƒ
Ôa¯˜Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ Ì‡ ,‰‡Ï‰Â ÌÈBÓLe „Á‡78- ∆»¿ƒ»»¿»ƒƒ¿»¿»¿»

BÓˆÚ ÈÙa ÂÈÏÚ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰79¯Á‡Ïe ‰·˜ ‰„ÏÈ . ¬≈¿ƒ»»»ƒ¿≈«¿»¿»¿≈»¿««
ÏÙ Ïk - ‰iL ‰·˜ ‰ÏÈt‰ ÌBÈ ÌÈÚ·L B‡ ÌÈMLƒƒƒ¿ƒƒƒ»¿≈»¿ƒ»»≈∆
‰¯eËt ‰iM‰ BÊ ‰·˜ ÏL ÌÈBÓL CB˙a ÏÈtzL∆«ƒ¿¿ƒ∆¿≈»«¿ƒ»¿»

ÂÈÏÚ80ÈLÈÏL ‰·˜ ‰ÏÈt‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈML ¯Á‡ ˙ »»¿≈ƒƒƒ»¿≈»¿ƒƒ««ƒƒ
ÏÈtzL ÏÙ Ïk È¯‰ - ‰iL ‰·˜ ÏL ÌBÈ ÌÈÚ·L B‡ƒ¿ƒ∆¿≈»¿ƒ»¬≈»≈∆∆«ƒ
ÈtÓ .ÂÈÏÚ ‰¯eËt ˙ÈLÈÏL ‰·˜ ÏL ÌÈBÓL CB˙a¿¿ƒ∆¿≈»¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈

ÈLÈÏM‰ ÏÙp‰ ÌÚ ·eLÁ ‡e‰L81ÈLÈÏM‰ ÏÙp‰Â , ∆»ƒ«≈∆«¿ƒƒ¿«≈∆«¿ƒƒ
,BlL ˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a ‡e‰L ÈtÓ ,ÈM‰ ÌÚ ·eLÁ»ƒ«≈ƒƒ¿≈∆¿¿≈¿…∆
‡l‡ ‰‡È·Ó dÈ‡Â ,‰BL‡¯‰ ÌÚ ·eLÁ ÈM‰Â¿«≈ƒ»ƒ»ƒ»¿≈»¿ƒ»∆»

Ïk‰ ÏÚ „Á‡ Ôa¯˜82. »¿»∆»««…

"זאת 72) ו) יב, (שם שנאמר ממה ט:) (כריתות למדו כן
ולדות  על אחד קרבן שמביאה "מלמד - היולדת" תורת
(רש"י  הרבה ולדות ליולדת אחת תורה משמע - הרבה"

מ.) למעלה 73)בנדה ראה לנקבה, וֿפ' לזכר מ' שהם
ד. תורת 74)הלכה "זאת הנ"ל מהפסוק (שם) נלמד זה גם

מלאת, שלפני הלידה על אחד קרבן ותביא יכול היולדת",
"זאת". ת"ל - מלאת? שלאחר הלידה כגון 75)ועל

לאחר  והפילה ונתעברה ללידתה, שבועיים לאחר שטבלה
וכל  הראשונה. ללידה ימים נד שזה הולד, יצירת של יום מ'
שהרי  כזאת, אפשרות אין זכר אצל אבל נקבה, אצל רק זה
זכר  של מלאת וימי ימים, שבעת לבעלה אסורה זכר יולדת
ארבעים  בתוך והפילה שנית, נתעברה ואם יום, ארבעים הוא
הולד  שאין בלבד, מים אם כי נפל זה אין הלידה, של יום
כריתות  (רש"י קרבן חיוב בכלל זה ואין יום, מ' עד נוצר

האשה). ד"ה שם.76)שם ימי 77)משנה אחר שזהו
ז: שם וכביתֿהלל ואחד, שמונים בליל והואֿהדין מלאת,
(לחםֿמשנה). ד הלכה ג פרק להלן רבינו פסק וכן

ולד,78) ספק הפילה אם אבל ודאי. ולד הפילה אם כלומר,
י. הלכה להלן ראה אחד, קרבן אלא מביאה שם 79)אינה

על 80)ט: גם מיוחד קרבן להביא פטורה שהיא כלומר,
וכו'. השלישי הנפל 81)הולד עם נחשב הוא כלומר

השמונים בתוך הפילתו היא שהרי השלישי.השלישי, של
שהוולד 82) הסובר יהודה כר' ולא במשנה, שם כחכמים

הראשון  של מלאת יום אחר שהפילה השלישי או הרביעי
הפילה  השני את כי אף הראשונה, הלידה עם נחשב אינו

השלישי. של מלאת יום בתוך

.ËÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ˙„ÏBi‰83ÏÙ ‰ÏÈt‰Â «∆∆À¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»≈∆
B˙„Ï ÌBiÓ ÌÈÚa¯‡ ¯Á‡84Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - «««¿»ƒƒ≈»¬≈¿ƒ»»¿»

ÔBL‡¯‰ ‡e‰ ¯ÎÊ ‡nL ,‰Ê ÏÙ ÏÚ85‰ÏÈt‰ È¯‰Â «≈∆∆∆»»»»ƒ«¬≈ƒƒ»
‡È‰ ‰·˜ ‡nL ,˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â ;˙‡ÏÓ ¯Á‡««¿…¿≈«»»∆¡∆∆∆»¿≈»ƒ

‰BL‡¯‰86‰¯eËt ‡È‰L ‰ÏÈt‰ ˙‡ÏÓ CB˙·e »ƒ»¿¿…ƒƒ»∆ƒ¿»
Ôa¯wÓ87.ÈL ƒ»¿»≈ƒ

זכר 83) חומרת עליה שיש נקבה, ספק זכר ספק שהם
ורק  כבנקבה, טומאה ימי ארבעהֿעשר מונה נקבה, וחומרת
ובדברי  במשנה, כח. נדה ראה כבזכר; טהרה ימי ארבעים
קרבן  "וחיוב יח הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"י רבינו
שנאמר  ממה ללמוד יש אנדרוגינוס או טומטום ליולדת
נקבה  "ואם נאמר ולא תלד", נקבה "ואם ה) יב, (ויקרא

ספר). (קרית בלידה תלוי שהכל הרי מיום 84)היא", כגון
מארבעים  לפחות נגמרת הולד צורת "שאין ומכיון מ"א,
מדובר  שכאן עלֿכרחינו - ה"א) שם ביאה (איסורי יום"
(כסףֿמשנה  הלידה אחרי מיד בשוגג באיסור עליה כשבא
לפרש  מקום יש אבל רבינו). של בנו אברהם ר' בשם
ימי  ארבעהֿעשר לאחר בהיתר עליה כשבא שהמדובר

(לח"מ). וארבעה החמישים ביום ונולד וימי 85)טומאה,
ללידה. יום מ' עד רק הם הם 86)טהרתה טהרתה וימי

הלידה. אחר יום מביאה 87)פ' היא שהרי זה, נפל על
ראה  מלאת, ימי בתוך שתלד הוולדות כל על אחד קרבן

ח. הלכה בהתחלת למעלה

.È‰M‡‰88˙B„Ï LÓÁ ˜ÙÒ ‰ÈÏÚ LiL89˜ÙÒ B‡ »ƒ»∆≈»∆»¿≈»≈≈¿≈
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‰·˜Ï ÌÈBÓL ÌBÈa B‡35dLÓL ˙·¯ÚÓ ‡l‡ , ¿¿ƒƒ¿≈»∆»«¬∆∆ƒ¿»
„Á‡Â ÌÈÚa¯‡ ÌBÈ ‡e‰L ,¯ÁÓÏ da¯˜ ‰‡È·Óe¿ƒ»»¿»»¿»»∆«¿»ƒ¿∆»
¯Ó‡pL ÌBi‰ ‡e‰Â .‰·˜Ï „Á‡Â ÌÈBÓL ÌBÈÂ ¯ÎÊÏ¿»»¿¿ƒ¿∆»ƒ¿≈»¿«∆∆¡«

˙·Ï B‡ Ô·Ï d¯‰Ë ÈÓÈ ˙‡ÏÓ·e :Ba36.¯ÓB‚Â ‡È·z ƒ¿…¿≈»√»¿≈¿«»ƒ¿≈
˙‡ÏÓ ÈÓÈ CBz da¯˜ ‰‡È·‰ Ì‡Â37˙‡ˆÈ ‡Ï -38. ¿ƒ≈ƒ»»¿»»¿≈¿……»»

ÌÈBL‡¯‰ ˙B„ÏÂ ÏÚ ‰‡È·‰ elÙ‡39ÈÓÈ CB˙a ¬ƒ≈ƒ»«¿»»ƒƒ¿¿≈
˙‡ˆÈ ‡Ï - ‰Ê „ÏÂ ÏL ˙‡ÏÓ40el‡ ÌÈÓÈ e¯·Ú .41 ¿…∆»»∆…»»»¿»ƒ≈

¯Á‡Ï Ô˙¯tk ÔÈ·È¯˜Ó el‡ È¯‰ - Ô˙¯tk e‡È·‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ«»»»¬≈≈«¿ƒƒ«»»»¿««
ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ Ì˙‡hÁ e·È¯˜‰ ‡lL ÔÓÊ ÏÎÂ .ÔÓÊ¿«¿»¿«∆…ƒ¿ƒ«»»»¬ƒ∆¡…

ÌÈL„wa42ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ (ÌL‡‰Â) ‰ÏBÚ‰ Ï·‡ ,43. «√»ƒ¬»»»¿»»»≈»¿«¿ƒ
˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡a ¯·k44Ôa¯˜ È·iÁÓ ÏkL , ¿»≈«¿¿«¬≈«»¿»∆»¿À¿≈»¿»

È¯qÁnÓ ıeÁ ,ÔzÚcÓ ‡l‡ Ô„È ÏÚ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ«»»∆»ƒ«¿»ƒ¿À¿≈
ÌÈÏÚa ˙Úc ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ‰¯tk45‡È·Ó Ì„‡ È¯‰L , «»»∆≈¿ƒƒ««¿»ƒ∆¬≈»»≈ƒ

ÂÈ˙B·e ÂÈa ÏÚ Ôa¯˜46ÌÈpËw‰47È¯qÁÓ eÈ‰ Ì‡ »¿»«»»¿»«¿«ƒƒ»¿À¿≈
ÌÈÁ·Êa ÔÏÈÎ‡Óe ‰¯tk48. «»»«¬ƒ»ƒ¿»ƒ

ימים,35) שבעת טמאה זכר שהיולדת בֿה, יב, שם ראה
מ' ביחד שהם טהרה, בדמי יושבת ימים ושלושה ושלושים
ימים  וששה וששים שבועיים, טמאה נקבה והיולדת יום;
יום. שמונים ביחד שהם - טהרה, דמי על יושבת

יום 36) ארבעים שעברו הטהרה, ימי שמלאו אחר כלומר,
לנקבה. יום ושמונים או 37)לזכר לזכר יום ארבעים תוך
לנקבה. יום שמונים קרבן,38)תוך הבאת חובת ידי

מפרש  וכן לנקבה; וֿפ' לזכר מ' שעברו אחר רק שהוא
- "ובמלאת ג) פרק תחילת תזריע (פרשת שדרשינן בספרא
יצא". לא מלאת, תוך הביאה ואם מלאת. בתוך מביאה אינה
חֿט. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פי"ח למעלה וראה

קרבנותיה.39) שהשהתה אלא רב, זמן מלפני שילדה
על 40) מלאת בתוך תביא לא "יכול אמרו: בספרא כי אף

זה  אין - כאן) כס"מ (ראה תביא" ת"ל הראשונות, הוולדות
ילדה. כן ואחרי קרבנותיה, הביאה ולא רב זמן עבר אם אלא
חזרה  ושוב פ', תוך והפילה וחזרה נקבה ילדה אם אבל
חשוב  שזה סד:) בנזיר שמדובר (כמו לשניה פ' תוך והפילה
אם  ולפיכך אחד, קרבן אלא מביאה ואין אחת, כלידה
הלידות  שתי על קרבן השלישית של מלאת תוך הביאה
חובה. ידי יצאה לא שלהם, מלאת אחרי שזהו הראשונות,
המשנה). (מרכבת כאן הראב"ד בהשגות וראה

וארבעים 41) ומצורע, וזבה זב אצל השמיני יום כלומר:
ביולדת. ואחד שמונים או הלכה 42)ואחד למעלה ראה

מפורש: ה) הלכה ג פרק תזריע (פרשת ובספרא א.
וכו'. אותה מעכבין שנים ואין מעכבה, אחד - "והקריבו"
בחטאת". - כפרה מקום בכל מצינו מה וכפר, אומר כשהוא
מלמד  וכפר, לחטאת "ואחד ג: הלכה ד פרק שם וכן

בזבחים". לאכול וטהרה בחטאת, כן 43)שהכפרה
הכהן  "ועשה יג: הלכה ג פרק מצורע פרשת שם מפורש
והכסףֿ בחטאת". שכפרה מלמד וגו', וכפר החטאת את
נט. בפסחים מפורש שהרי "והאשם", המלה מוחק משנה
שם  סופרים דקדוקי בכתבֿיד אבל מעכב. מצורע שאשם
בנו  ישמעאל ר' והתניא מעכב, לא אשם תימא "וכי גרס:
כך  מעכבתו, שחטאתו כשם אומר: ברוקא בן יוחנן ר' של

מחקה. ורש"י חננאל, רבינו בפירוש גם וכן מעכב". אשמו
של  בנו ור"י תנאֿקמא נחלקו זה בזה ולפי ברוקא בן ר"י

של  בנו ולר"י אשם, ולא חטאת אלא מעכב אינו שלת"ק
יח: בנזיר נחלקו זה וכעין מעכב. אשם גם ברוקא בן ר"י
נזירות  מהלכות בפ"י פסק וכן כתנאֿקמא. רבינו ופסק
החטאת  שרק שם, בפסחים המאירי כתב וכן ח. הלכה
ג, הלכה פ"ה להלן וראה והאשם. העולה ולא מעכבת
עיון. וצריך יא, הלכה שגגות מהלכות בפ"ג ולמעלה

י.44) הלכה צריכין 45)פי"ד הכל יוחנן, א"ר לה: נדרים
וכו'. קרבן מביא אדם שהרי כפרה, ממחוסרי חוץ דעת

עבדו 46) ובתו, בנו ע"י אדם "מביא יב: משנה פי"ד נגעים
בזבחים". ומאכילן עני קרבן שם,47)ושפחתו, נדרים

"זאת  לב) טו, (ויקרא הכתוב מן זאת ולמד יוחנן. ר' דברי
קטן. בין גדול בין הזב", שם.48)תורת נגעים

.Â‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL dÓc ·fL BÊ ?‰·Ê ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ»»∆»»»¿»»ƒ∆
‰Ê ¯Á‡49d˙c ˙Ú ‡Ïa50‰ÏB„‚ ‰·Ê ‡È‰ BÊÂ .51, ««∆¿…∆ƒ»»¿ƒ»»¿»

‰Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‰ÎÈ¯vL52Ôa¯˜a ˙·iÁÂ53¯·Îe . ∆¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿»¿«∆∆¿»¿»¿»
‰cp‰ ÔÈÚa e¯‡a54‰·Ê ‰M‡‰ ‰È‰z È˙ÓÈ‡ , ≈«¿¿ƒ¿««ƒ»≈»«ƒ¿∆»ƒ»»»

B‡ ‰c ‡l‡ ‰·Ê ‰È‰z ‡Ï È˙ÓÈ‡Â ,‰‡¯zL ÌÈÓca«»ƒ∆ƒ¿∆¿≈»«…ƒ¿∆»»∆»ƒ»
‰¯B‰Ë55‰·Ê ˜ÙÒ ‰È‰z È˙Óe ,56e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk . ¿»»«ƒ¿∆¿≈»»»»∆»«¿

‡È·‰Ï ˙·iÁ ‡È‰ È¯‰ - ‰Ú·L ˙¯ÙBÒÂ ‰·Ê ‡È‰L∆ƒ»»¿∆∆ƒ¿»¬≈ƒ«∆∆¿»ƒ
‡È‰L e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,˙ÏÎ‡ d˙‡hÁÂ Ôa¯»̃¿»¿«»»∆¡∆∆¿»»∆»«¿∆ƒ
d˙‡hÁ ÔÈ‡Â Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - ‰·Ê ˜ÙÒ¿≈»»¬≈¿ƒ»»¿»¿≈«»»

˙ÏÎ‡57e¯‡a ¯·kL ;58ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁL , ∆¡∆∆∆¿»≈«¿∆««»«»»«
Û¯Oz ˜Ùq‰59e¯‡a ÌLÂ .60B‡ ‰M‡‰ „Ïz ‰Ó , «»≈ƒ»≈¿»≈«¿«≈≈»ƒ»

‡ÏÂ ÏÈtz B‡ „Ïz ‰Óe ,‰„Ï ‰‡ÓË ‰È‰˙Â ÏÈtz ‰Ó««ƒ¿ƒ¿∆¿≈»≈»«≈≈«ƒ¿…
‰‡ÓË ‡È‰L e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .‰„Ï ‰‡ÓË ‰È‰zƒ¿∆¿≈»≈»¿»»∆»«¿∆ƒ¿≈»

Î‡ d˙‡hÁÂ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - ‰„ÏÏÎÂ ,˙Ï ≈»¬≈¿ƒ»»¿»¿«»»∆¡∆∆¿»
‰¯eËt BÊ È¯‰ - ‰„Ï ‰‡ÓË dÈ‡L e¯Ó‡L ÌB˜Ó»∆»«¿∆≈»¿≈»≈»¬≈¿»

Ôa¯w‰ ÔÓ61. ƒ«»¿»

ד 49) פרשה זבים פרק מצורע פרשת בספרא דרשו כך
דמה  זוב יזוב כי "ואשה כה) (שם, הפסוק על הֿט הלכות

שלשה". רבים שנים, "ימים - רבים" שם.50)ימים ויקרא
זֿח.51) הלכות ביאה איסורי מהלכות בפ"ו ימים 52)ראה

(שם). עולה 53)נקיים אחד יונה, בני שני או תורים שתי
ג. הלכה למעלה ראה חטאת, בֿו.54)ואחד הלכות שם

הלכה 55) (שם, טוהר דם או א) הלכה (שם, הקושי דם כגון
יט.56)ז). הלכה ו פרק מן 57)שם באה חטאתה שהרי

ג. הלכה למעלה ראה פסולי 58)העוף, מהלכות יט פרק
י. הלכה תנאֿקמא 59)המוקדשין כדעת לד תמורה משנה

פסולי  ככל שדינה שם רש"י וכתב יהודה. כרבי ולא
בשריפה. שהם פ"י,60)המוקדשין ביאה איסורי בהלכות

מפלת. לענין שם בפ"ה ו)61)וכן יד, (שם "שכתוב
שטמאה  כל וגו', תביא" לבת או לבן טהרה ימי "ובמלאות
טמאה  שאינה אבל קרבן, מביאה - טהרה ימי לה ויש לידה

ספר). (קרית קרבן מביאה אינה לידה

.Êd¯aÚ ‰˜ÊÁ‰ ‡lL ‰M‡‰62‰Ú„È ‡ÏÂ ‰ÏÈt‰Â »ƒ»∆…À¿¿»À»»¿ƒƒ»¿…»¿»
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„Á‡ Ôa¯˜96‰·BÁ ‰ÈÏÚ ¯‡M‰Â ,ÌÈÁ·fa ˙ÏÎB‡Â97. »¿»∆»¿∆∆«¿»ƒ¿«¿»»∆»»
·fa ÔÈc‰ ÔÎÂ98˙B„Ï LÓÁ ‰ÈÏÚ eÈ‰ .99˙B‡cÂ ¿≈«ƒ«»»»∆»»≈≈«»

LÓÁÂ ˙B‡cÂ ˙B„Ï LÓÁ B‡ ,˜ÙÒ ˙B„Ï LÓÁÂ¿»≈≈»≈»≈≈«»¿»≈
˙Ba¯˜ ÈL ‰‡È·Ó - ˜ÙÒ ˙B·ÈÊ100ÏÚ „Á‡ : ƒ»≈¿ƒ»¿≈»¿»∆»«

ÏÎ‡Â ,È‡ce‰101‰·BÁ ‰ÈÏÚ ˙B‡ce‰ ¯‡Le ,102, «««¿∆¡»¿»««»»∆»»
ÏÎ‡ BÈ‡Â ,˜Ùq‰ ÏÚ „Á‡Â103‰ÈÏÚ ¯‡M‰ ÔÈ‡Â , ¿∆»««»≈¿≈∆¡»¿≈«¿»»∆»

ÌÈÁ·fa ˙ÏÎB‡Â ,‰·BÁ104. »¿∆∆«¿»ƒ

ח.88) כריתות במשנה היא זו הלכה פירוש,89)כל
חיוב  מין הפילה אם לה ידוע ואין פעמים כמה שהפילה
וחגבים  דגים כגון פטור מין שהפילה או ולד צורת שהוא
לידה  שספק ז הלכה למעלה וראה מים. מלאה ושליא
או  פחות ואפילו דוקא, לאו שכתב וחמש קרבן. מביאה

נקט. המשנה שלשון אלא כמה 90)יותר, שראתה פירוש,
והיא  רצופים, ימים שלשה נמשך פעם ובכל דם, פעמים
היה  שזה או זבה, שאינה נידתה בעת היה זה אם מסופקת
הלכה  למעלה ראה קרבן, שחייבת זבה והיא נידתה עת בלא
ז). הלכה למעלה (ראה קרבן מביאה זבה וספק ו.

לכל 91) אחד קרבן או הלידות לכל אחד קרבן כלומר,
למעלה  ראה בקדשים, לאכול מותרת שתהיה כדי הזיבות,
אוכלות  ואינן כפרה, מחוסרי הן וזבה שיולדת א, הלכה
כמה  ספק כאן יש כי ואף כפרתן. שיביאו עד בקדשים
לכל  אחד קרבן מועיל - המלאת ימי בתוך ושלא לידות
הוא  זה שקרבן בקדשים, לאכול להתירה כדי הלידות,
עולה  אחת טבילה פעמים כמה נטמאה שאם כטבילה,
הלידות. ספקי לכל עולה זה קרבן כן כמו לכולן,

ראה 92) נאכלת. אינה שלה החטאת אבל בקדשים. פירוש,
וֿז. הלכה כל 93)למעלה על קרבן להביא הצריכוה לא

ורק  למזבח, חולין מליקת ספק זה שהרי ולידה, לידה ספק
לאכול  לטהרה כדי להביא בקושי התירו אחד לקרבן

שם. רש"י ראה שם.94)בקדשים, כלומר:95)במשנה
שם). (רש"י זיבות חמש לכל 96)או אחד קרבן כלומר:

הזיבות. לכל אחד קרבן או שאףֿעלֿפי 97)הלידות
כמו  בקדשים לאכול אותה מטהר אחד קרבן טהרה, שלענין
מחיובה  נפטרת אינה - טומאות, לכמה שעולה אחת טבילה
היו  אם ולידה, לידה כל על קרבן מביאה אלאֿאםֿכן
הקודמת. הלידה של המלאת יום אחרי אחת כל הלידות
תורת  "זאת ז) יב, (ויקרא שנאמר ממה ט:) (שם כן ולמדו
לידה  ועל מלאת שלפני לידה על לחייב "זאת" - היולדת"
רבן  אמר שם במשנה שלפנינו ואףֿעלֿפי מלאת. שאחרי
שלפני  נראה חובה, עליה השאר שאין גמליאל בן שמעון
שכתב  כמו חובה", עליה "והשאר שם הגירסא היתה רבינו
נכנס  גרסינן הכי ד"ה קסו: בתרא בבא בתוספות רבינוֿתם
וראה  כפרה, מחוסרי הלכות סוף ללחםֿמשנה (השמטה
כאן). אריה בן ובהגהות המשנה, במרכבת בראב"ד,

לטהרו 98) כדי אחד קרבן מביא זיבות, כמה עליו היו אם
על  והשאר בקדשים, לאכול חובה.שיוכל צ"ל:99)יו

הגיהו  וכן איש, וחזון המוריה הר אריה, ובן (רש"ש זיבות
לידות  לחמש גם שהרי שם), בגמרא הש"ס ומסורת הב"ח
לוודאי  וכלֿשכן לטהרה, כדי אחד בקרבן מספיק ודאיות
שם. להגרע"א הש"ס בגליון וראה ביחד. לידה ולספק לידה

קדשים)100) אכילת (לענין אותה מטהר אחד  קרבן כי אף
זבה, וגם לידה גם כשהיא - זיבות מחמש או לידות מחמש
פרק  מצורע מגלת בספרא אמרו וכן מטהרה, אחד קרבן אין
מזובו". ולא מטומאתו, המטהר על "וכפר יג הלכה ג
לשתיהן  עולה זה קרבן אין ומצורע, זב היה שאם פירוש,
(רש"ש  קדשים לאכילת לטהרו אף והיינו אהרן), (קרבן

שם). החטאת.101)לכריתות למעלה 102)קרבן ראה
ההלכה. שספק 103)בתחילת וה"ז, ה"ו למעלה ראה

הבא  העוף שחטאת נאכלת, חטאתה אין יולדת ספק או זיבה
תשרף. הספק זו.104)על הלכה בהתחלת למעלה ראה

.‡È‰¯ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰¯ib˙pL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿«¿»¿≈»«ƒ«∆…ƒ¿«¿»
‰„ÏÈ105‰„ÏÈ ‰¯ib˙pMÓ B‡106‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - »¿»ƒ∆ƒ¿«¿»»¿»¬≈¿ƒ»

˜ÙqÓ Ôa¯˜107˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â ,108e¯‡a ¯·k . »¿»ƒ»≈¿≈«»»∆¡∆∆¿»≈«¿
˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a109¯·ÚL ˜ÙqÓ ‰¯tk È¯qÁÓ ÏkL , ¿ƒ¿¿»∆»¿À¿≈«»»ƒ»≈∆»«

ÌBÈ ¯Á‡ ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ - [ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ] Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«ƒƒ«»ƒ¿»ƒ««
ÌÈ¯etk‰110ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï Ô¯ÈLÎÓ ‰Ê Ôa¯wL ,111. «ƒƒ∆»¿»∆«¿ƒ»∆¡…«√»ƒ

הלידה.105) על קרבן להביא נתחייבה ולא
קרבן.106) להביא רב 107)ונתחייבה אמר קלד. בחולין

ארבע  בגר, נאמרו ספקות שמונה חייא, ר' תני וכן חסדא
רש"י  ומפרש לחיוב, וכו' אשתו קרבן לפטור, וארבע לחיוב
ילדה  ספק כוכבים, עובדת כשהיתה ילדה ספק אשתו, קרבן

ד  קרבן, מביאה לאכול משנתגיירה הוא כרת איסור ספק
אסורים  כיפורים דמחוסרי כפרה, שתביא עד בקדשים

כרת. וענוש הספק 108)בקדשים על הבא העוף שחטאת
וה"ז. ה"ו למעלה ראה יא.109)תשרף, הלכה פ"ג

בו 110) מכיר שאין חטא על מכפר הכיפורים יום כי ואף
המקום. בא,111)אלא לכפרה לא זה שקרבן כלומר

מנגעיו, ומצורע לידה, בצער יולדת כבר, נתכפרו שהרי
ועל  קדשים, לאכילת אותם להכשיר אלא בא אינו והקרבן

כו.). (כריתות מועיל הכיפורים יום אין זה

.·È‰·ÈÊ B‡ ‰„Ï ‰ÈÏÚ LiL ‰M‡‰112‰‡È·Ó - »ƒ»∆≈»∆»≈»ƒ»¿ƒ»
ÌÈpw‰ ˙BÚÓ113¯ÙBMa ˙˙BÂ114˙ÏÎB‡Â115 »«ƒƒ¿∆∆«»¿∆∆
·¯ÚÏ ÌÈL„wa116ÌÈ‰k ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ . «√»ƒ»∆∆¬»»∆≈≈ƒ∆…¬ƒ
ÌMÓ ÔÈ„ÓBÚ117¯ÙBMaL ˙BÚn‰ Ïk eÏÎÈL „Ú ¿ƒƒ»«∆ƒ¿»«»∆«»

ÌÈp˜ Ôc‚k e·È¯˜ÈÂ118ÌÈÏ˜La e¯‡aL BÓk ,119 ¿«¿ƒ¿∆¿»ƒƒ¿∆≈«¿ƒ¿»ƒ
Ba ÔÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰·e120. ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿»¿ƒ

לב.112) בעירובין תורים.113)ברייתא שתי של כסף
כי 114) ה, משנה פ"ו שקלים ראה שופר, בצורת קופסא

"קינים" בו כתוב היו מהם ואחד במקדש, היו שופרות י"ג
לה  צוררת ואשה אשה כל והיתה הקינים, מעות שם להטיל
של  עם המעות יתערבו שלא כדי מיוחד בצרור מעותיה
עד). ד"ה צ: פסחים (תוספות לשופר ומטילה אחרת,

יש 115) זה, ולפי ואוכלת". "וטובלת שם: בגמרא [לפנינו
מפני  היינו לערב" "ואוכלת שאמרו שמה לומר, מקום
האונן). ד"ה כא. חגיגה תוספות (ראה שמש הערב שצריכה
להלן, שמבואר כמו מסתבר יותר רבינו, נוסחת לפי אבל

שם]. התוספות שכתבו שמא 116)וכמו זה, לפני לא אבל
קרבנותיה. את הקריבו לא המזבח.117)עדיין מן יורדים
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שם.118) בעירובין שמעיה רב ב.119)דברי הלכה פ"ב
ט.120) הלכה פ"ז

.‚È‰M‡‰121e‡È·È - ‰˙ÓÂ d˙‡hÁ ‰‡È·‰L »ƒ»∆≈ƒ»«»»»≈»»ƒ
d˙ÏBÚ ÌÈL¯Bi‰122‰LÈ¯Ù‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . «¿ƒ»»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»

d˙B‡123,Ôa¯wÏ ‰ÈÒÎ e„aÚzL ¯·k ,ÌÈiÁÓ »≈«ƒ¿»ƒ¿«¿¿¿»∆»«»¿»
‰¯Bz ÔÈc „eaÚM‰Â124.‡e‰ ¿«ƒ¿ƒ»

זבה.121) או אם 122)יולדת אבל ה, משנה פ"ב קינים
(שם  חטאתה יורשים יביאו לא ומתה, עולתה הביאה

מיתה. לאחר באה חטאת שאין לעולה.123)במשנה)
לבין 124) יוחנן רבי בשם אסי רב בין מחלוקת יג: קידושין

לא  אפילו שאמר יוחנן, כר' ופסק שמואל, בשם יהודה רב
של  הנכסים משועבדים התורה שמן משום מחיים, הפרישה

עליו. המוטל לחוב המת

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בתורה.1) האמור זב זהו אי יבאר

.‡‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ·f‰2ÈÈÏÁÓ ‡a‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ‡e‰ «»»»«»ƒ¿«∆««»≈√ƒ≈
ÌÈÏÏÁ‰3Ô‰a ˙ˆa˜˙Ó ‡È‰L4- ·Bf‰ ‡ˆBiLÎe . «¬»ƒ∆ƒƒ¿«∆∆»∆¿∆≈«

ÈL˜a ‡ˆBÈ BÈ‡5‰Â‡z B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â ,Ú¯Ê ˙·ÎLk ≈≈¿ƒ¿ƒ¿«∆«¿≈ƒƒ»«¬»
ÌÈ¯BÚO ÏL ˜ˆa BÓk ‡ˆBÈÂ ¯¯‚ ‡l‡ ,‰‡‰ ‡ÏÂ6, ¿…¬»»∆»ƒ¿»¿≈¿»≈∆¿ƒ

‰‰k7˙¯Êen‰ ‰ˆÈa Ô·Ïk8Ï·‡ .‰·Ï - Ú¯Ê ˙·ÎL ≈∆¿…∆≈»«∆∆¬»ƒ¿«∆«¿»»
˙¯ÊeÓ dÈ‡L ‰ˆÈa Ô·Ïk ‰¯eL˜9. ¿»¿…∆≈»∆≈»∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek dxeza xen`d afd"

ושלישית, שני' ראשונה ראי' בין הבדלים מצינו הזב, בדיני
מטמאה  אינה והשני' באונס, אפילו מטמאת שהראשונה
קרבן  חייב אינו ראיות שלוש ובעל ברצון, היא אם אלא
להבין, וצריך ברצון. הראשונה הראי' היתה אלא־אם־כן
מחייבתו  ראיות שלוש בעל של השלישית הראי' מדוע
הראשונה  הראי' ולאידך אונס, מחמת היא אם גם קרבן
ראיות  שתי בבעל משא"כ דווקא, ברצון להיות צריכה שלו
שני' בראי' טמא - באונס הראשונה הראי' אם שגם

ברצון). (כשהיא
שיש  ברמב"ם כמבואר חולי, הוא הזוב עניין בזה: והביאור
הטומאה  הוא זוב אבל טבעי, באופן מהגוף היוצאת טומאה
היוצאת  הטומאה ה', ובעבודת חולי. מצד מהגוף היוצאת
מצד  הטבעי הרע א. באדם. שיש הרע על מורה מהגוף
רע  ב. הדעת. עץ חטא על־ידי בו שנדבק בריאתו עצם
יצרו  מגרה שהאדם זה והוא הרגיל, הטבע על־פי שלא
שיש  ממה יותר עוד רע אצלו מתווסף שעל־ידי־זה עליו

הדעת. עץ חטא מצד בו
באונס, מטמאת ולכן הטבעי, הרע על מרמזת ראשונה ראי'
לידתו  מיום בו דבוק שהרי אנוס, האדם הזה הרע על כי
הרע  על מורה השניה הראי' אבל הדעת. עץ חטא מצד

דווקא. ברצון הוא ולכן בריאתו, מטבע שאינו
(43 cenr f"l wlg y"ewl itÎlr)

טמא 2) זובו מבשרו זב יהיה כי איש "איש ב: טו, ויקרא
הגוף.3)הוא". בתוך חלולים שכבת 4)מקומות כלומר,

מתקבצת  שהיא החלולים שהמקומות בגלל יוצאה הזרע
שאר  אבל להחזיקה, בכוחם ואין נחלשו הגוף, בתוך בהן

רבינו אב  בדברי וראה ובריאים, איתנים נשארו הגוף רי
מ"ב. פ"ב זבים המשנה, בקישוי 5)בפירוש לא כלומר,

זבים  בתוספתא מפורש וכן מת, כשהאבר יוצא אלא האבר,
החי". מבשר בא זרע שכבת המת, מבשר בא "זוב פ"ב:

של 6) בצק למי דומה זוב הונא, רב "אמר ב: לה, נדה
וויניציאה 7)שעורים". בדפוס וכן "דוהה". תימן: בכת"י

שם, זבים בתוספתא הוא וכן "מהה") בטעות רומי, (ובדפוס
שם. ודומה 8)ובנדה דיהה "זוב מזכר, שאינה ביצה

מעט  עכור דיהה, "וביאור – המוזרת" ביצה כלובן
מ"ב). פ"ב נגעים בפיה"מ (רבינו תוספתא 9)הבהירות"

מוזרת  שאינה ביצה כלובן קשורה זרע "ושכבת שם: וגמרא
תרנגולת)". תחת אפרוח (שמשרצת

.··Ê ˙BÈ‰Ï BÏ ˙BÓ¯Bb‰ ·Bf‰ ˙Bi‡¯ ‰‡B¯‰10 »∆¿ƒ««¿ƒ¿»
ÈÏÁ ˙ÓÁÓ11;·Ê BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ò‡ B‡ ≈¬«…ƒ…∆¿«≈»∆≈»

B¯OaÓ ·Ê :¯Ó‡pL12B¯Oa ˙ÓÁÓ -13‰È‰iL ‡e‰ ∆∆¡«»ƒ¿»≈¬«¿»∆ƒ¿∆
¯Á‡ ¯·c ˙ÓÁÓ ‡Ï ,‡ÓË14Ô‡kÓ .15e¯Ó‡16: »≈…≈¬«»»«≈ƒ»»¿

,‰zLÓ·e ÏÎ‡Óa :·f‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈÎ¯„ ‰Ú·La¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ∆«»¿«¬»¿ƒ¿∆
?„ˆÈk .¯e‰¯‰·e ‰‡¯Ó·e ÈÏÁa ,‰ˆÈÙ˜·e ‡OÓa¿«»ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿«¿∆¿ƒ¿≈«
B‡ ÏÎ‡L B‡ ,‰a¯‰ ‰˙L B‡ ‰q‚ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡»«¬ƒ»«»»»«¿≈∆»«

‰˙L17˙·ÎL È„ÈÏ ÔÈ‡È·n‰ ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ »»√»ƒ«¿ƒ«¿ƒƒƒ≈ƒ¿«
Ú¯Ê18ÌB˜nÓ ıÙwL B‡ ,„·k ÈBOÓ ‡OpL B‡ , ∆«∆»»«»≈∆»«ƒ»

Bab ÏÚ ‰k‰ Ì‡ ‰Ê ¯·c ÏÏÎ·e ,ÌB˜ÓÏ19‰È‰L B‡ , ¿»ƒ¿«»»∆ƒÀ»««∆»»
‰ÏBÁd˙·ÈÎL ‰e‡˙‰Â ‰M‡ ‰‡¯L B‡ ,20B‡ , ∆∆»»ƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ»»

¯‰¯‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÏÈÚa È˜ÒÚa ¯‰¯‰L∆ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ»««ƒ∆…ƒ¿≈
d¯ÈkÓ ‡e‰L ‰M‡ ˙ÏÈÚ·a21ÏkÓ „Á‡ Ì„˜ Ì‡ , ƒ¿ƒ«ƒ»∆«ƒ»ƒ»«∆»ƒ»

.‡nËÓ BÈ‡Â Ba ÔÈÏBz - ·BÊ ÏL ‰i‡¯ ‰‡¯Â el‡≈¿»»¿ƒ»∆ƒ¿≈¿«≈

ראשונה 10) ראיה אבל ה"ו), (להלן שניה ראיה כלומר,
ה"ה). (להלן באונס אפילו אברי 11)מטמאה שאר של

ה"א. למעלה ראה הזרע, כלי אברי של ולא הגוף
הוא".12) טמא זובו מבשרו, זב יהיה כי איש "איש
בפיה"מ 13) רבינו בדברי ראה הזרע, כלי חולשת מחמת

מ"ב. פ"ב ולא 14)זבים מבשרו "דתניא, ב: ח, כריתות
אונסו". ולא 15)מחמת בשרו, "מחמת של זה מלימוד

אחר". דבר ב.16)מחמת סה, נזיר במשנה חכמים,
מ"ב. פ"ב זבים מועטת.17)ובמסכת במדה אפילו

יהודא 18) ר' בשם אומר פנחס בן "ר"א פ"ב: זבים תוספתא
של  וגריסין ישן ויין שמן ובשר והגבינה החלב בתירא, בן

זיבה". לדבר מרגילין ומורייס, וביצים כתב 19)פול וכן
ב. נא, א. נא, בחולין נראה וכן שם, זבים במסכת רבינו

שלא 20) עד "ראה מ"ב: פ"ב זבים במשנה שאמרו מה זהו
שלא 21)הרהר". עד "הרהר במשנה: שם שאמרו מה זהו

כאן. משנה' וב'כסף שם, בפיה"מ ועי' ראה".

.‚È¯˜ ‰‡B¯‰22·BÊa ‡nË˙Ó BÈ‡ -23˙ÚÏ ˙ÚÓ24; »∆∆ƒ≈ƒ¿«≈¿≈≈¿≈
‡È‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ˙ÓÁÓ ·BÊ ÏL BÊ ‰i‡¯L25ÔÎÂ . ∆¿ƒ»∆≈¬«ƒ¿«∆«ƒ¿≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ Ô‰a ÔÈÏBz ¯e‰¯‰Ïe ‰‡¯ÓÏ26Ï·‡ . ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ»∆≈≈¿≈¬»
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„Á‡ Ôa¯˜96‰·BÁ ‰ÈÏÚ ¯‡M‰Â ,ÌÈÁ·fa ˙ÏÎB‡Â97. »¿»∆»¿∆∆«¿»ƒ¿«¿»»∆»»
·fa ÔÈc‰ ÔÎÂ98˙B„Ï LÓÁ ‰ÈÏÚ eÈ‰ .99˙B‡cÂ ¿≈«ƒ«»»»∆»»≈≈«»

LÓÁÂ ˙B‡cÂ ˙B„Ï LÓÁ B‡ ,˜ÙÒ ˙B„Ï LÓÁÂ¿»≈≈»≈»≈≈«»¿»≈
˙Ba¯˜ ÈL ‰‡È·Ó - ˜ÙÒ ˙B·ÈÊ100ÏÚ „Á‡ : ƒ»≈¿ƒ»¿≈»¿»∆»«

ÏÎ‡Â ,È‡ce‰101‰·BÁ ‰ÈÏÚ ˙B‡ce‰ ¯‡Le ,102, «««¿∆¡»¿»««»»∆»»
ÏÎ‡ BÈ‡Â ,˜Ùq‰ ÏÚ „Á‡Â103‰ÈÏÚ ¯‡M‰ ÔÈ‡Â , ¿∆»««»≈¿≈∆¡»¿≈«¿»»∆»

ÌÈÁ·fa ˙ÏÎB‡Â ,‰·BÁ104. »¿∆∆«¿»ƒ

ח.88) כריתות במשנה היא זו הלכה פירוש,89)כל
חיוב  מין הפילה אם לה ידוע ואין פעמים כמה שהפילה
וחגבים  דגים כגון פטור מין שהפילה או ולד צורת שהוא
לידה  שספק ז הלכה למעלה וראה מים. מלאה ושליא
או  פחות ואפילו דוקא, לאו שכתב וחמש קרבן. מביאה

נקט. המשנה שלשון אלא כמה 90)יותר, שראתה פירוש,
והיא  רצופים, ימים שלשה נמשך פעם ובכל דם, פעמים
היה  שזה או זבה, שאינה נידתה בעת היה זה אם מסופקת
הלכה  למעלה ראה קרבן, שחייבת זבה והיא נידתה עת בלא
ז). הלכה למעלה (ראה קרבן מביאה זבה וספק ו.

לכל 91) אחד קרבן או הלידות לכל אחד קרבן כלומר,
למעלה  ראה בקדשים, לאכול מותרת שתהיה כדי הזיבות,
אוכלות  ואינן כפרה, מחוסרי הן וזבה שיולדת א, הלכה
כמה  ספק כאן יש כי ואף כפרתן. שיביאו עד בקדשים
לכל  אחד קרבן מועיל - המלאת ימי בתוך ושלא לידות
הוא  זה שקרבן בקדשים, לאכול להתירה כדי הלידות,
עולה  אחת טבילה פעמים כמה נטמאה שאם כטבילה,
הלידות. ספקי לכל עולה זה קרבן כן כמו לכולן,

ראה 92) נאכלת. אינה שלה החטאת אבל בקדשים. פירוש,
וֿז. הלכה כל 93)למעלה על קרבן להביא הצריכוה לא

ורק  למזבח, חולין מליקת ספק זה שהרי ולידה, לידה ספק
לאכול  לטהרה כדי להביא בקושי התירו אחד לקרבן

שם. רש"י ראה שם.94)בקדשים, כלומר:95)במשנה
שם). (רש"י זיבות חמש לכל 96)או אחד קרבן כלומר:

הזיבות. לכל אחד קרבן או שאףֿעלֿפי 97)הלידות
כמו  בקדשים לאכול אותה מטהר אחד קרבן טהרה, שלענין
מחיובה  נפטרת אינה - טומאות, לכמה שעולה אחת טבילה
היו  אם ולידה, לידה כל על קרבן מביאה אלאֿאםֿכן
הקודמת. הלידה של המלאת יום אחרי אחת כל הלידות
תורת  "זאת ז) יב, (ויקרא שנאמר ממה ט:) (שם כן ולמדו
לידה  ועל מלאת שלפני לידה על לחייב "זאת" - היולדת"
רבן  אמר שם במשנה שלפנינו ואףֿעלֿפי מלאת. שאחרי
שלפני  נראה חובה, עליה השאר שאין גמליאל בן שמעון
שכתב  כמו חובה", עליה "והשאר שם הגירסא היתה רבינו
נכנס  גרסינן הכי ד"ה קסו: בתרא בבא בתוספות רבינוֿתם
וראה  כפרה, מחוסרי הלכות סוף ללחםֿמשנה (השמטה
כאן). אריה בן ובהגהות המשנה, במרכבת בראב"ד,

לטהרו 98) כדי אחד קרבן מביא זיבות, כמה עליו היו אם
על  והשאר בקדשים, לאכול חובה.שיוכל צ"ל:99)יו

הגיהו  וכן איש, וחזון המוריה הר אריה, ובן (רש"ש זיבות
לידות  לחמש גם שהרי שם), בגמרא הש"ס ומסורת הב"ח
לוודאי  וכלֿשכן לטהרה, כדי אחד בקרבן מספיק ודאיות
שם. להגרע"א הש"ס בגליון וראה ביחד. לידה ולספק לידה

קדשים)100) אכילת (לענין אותה מטהר אחד  קרבן כי אף
זבה, וגם לידה גם כשהיא - זיבות מחמש או לידות מחמש
פרק  מצורע מגלת בספרא אמרו וכן מטהרה, אחד קרבן אין
מזובו". ולא מטומאתו, המטהר על "וכפר יג הלכה ג
לשתיהן  עולה זה קרבן אין ומצורע, זב היה שאם פירוש,
(רש"ש  קדשים לאכילת לטהרו אף והיינו אהרן), (קרבן

שם). החטאת.101)לכריתות למעלה 102)קרבן ראה
ההלכה. שספק 103)בתחילת וה"ז, ה"ו למעלה ראה

הבא  העוף שחטאת נאכלת, חטאתה אין יולדת ספק או זיבה
תשרף. הספק זו.104)על הלכה בהתחלת למעלה ראה

.‡È‰¯ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰¯ib˙pL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿«¿»¿≈»«ƒ«∆…ƒ¿«¿»
‰„ÏÈ105‰„ÏÈ ‰¯ib˙pMÓ B‡106‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - »¿»ƒ∆ƒ¿«¿»»¿»¬≈¿ƒ»

˜ÙqÓ Ôa¯˜107˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â ,108e¯‡a ¯·k . »¿»ƒ»≈¿≈«»»∆¡∆∆¿»≈«¿
˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a109¯·ÚL ˜ÙqÓ ‰¯tk È¯qÁÓ ÏkL , ¿ƒ¿¿»∆»¿À¿≈«»»ƒ»≈∆»«

ÌBÈ ¯Á‡ ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ - [ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ] Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«ƒƒ«»ƒ¿»ƒ««
ÌÈ¯etk‰110ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï Ô¯ÈLÎÓ ‰Ê Ôa¯wL ,111. «ƒƒ∆»¿»∆«¿ƒ»∆¡…«√»ƒ

הלידה.105) על קרבן להביא נתחייבה ולא
קרבן.106) להביא רב 107)ונתחייבה אמר קלד. בחולין

ארבע  בגר, נאמרו ספקות שמונה חייא, ר' תני וכן חסדא
רש"י  ומפרש לחיוב, וכו' אשתו קרבן לפטור, וארבע לחיוב
ילדה  ספק כוכבים, עובדת כשהיתה ילדה ספק אשתו, קרבן

ד  קרבן, מביאה לאכול משנתגיירה הוא כרת איסור ספק
אסורים  כיפורים דמחוסרי כפרה, שתביא עד בקדשים

כרת. וענוש הספק 108)בקדשים על הבא העוף שחטאת
וה"ז. ה"ו למעלה ראה יא.109)תשרף, הלכה פ"ג

בו 110) מכיר שאין חטא על מכפר הכיפורים יום כי ואף
המקום. בא,111)אלא לכפרה לא זה שקרבן כלומר

מנגעיו, ומצורע לידה, בצער יולדת כבר, נתכפרו שהרי
ועל  קדשים, לאכילת אותם להכשיר אלא בא אינו והקרבן

כו.). (כריתות מועיל הכיפורים יום אין זה

.·È‰·ÈÊ B‡ ‰„Ï ‰ÈÏÚ LiL ‰M‡‰112‰‡È·Ó - »ƒ»∆≈»∆»≈»ƒ»¿ƒ»
ÌÈpw‰ ˙BÚÓ113¯ÙBMa ˙˙BÂ114˙ÏÎB‡Â115 »«ƒƒ¿∆∆«»¿∆∆
·¯ÚÏ ÌÈL„wa116ÌÈ‰k ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ . «√»ƒ»∆∆¬»»∆≈≈ƒ∆…¬ƒ
ÌMÓ ÔÈ„ÓBÚ117¯ÙBMaL ˙BÚn‰ Ïk eÏÎÈL „Ú ¿ƒƒ»«∆ƒ¿»«»∆«»

ÌÈp˜ Ôc‚k e·È¯˜ÈÂ118ÌÈÏ˜La e¯‡aL BÓk ,119 ¿«¿ƒ¿∆¿»ƒƒ¿∆≈«¿ƒ¿»ƒ
Ba ÔÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰·e120. ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿»¿ƒ

לב.112) בעירובין תורים.113)ברייתא שתי של כסף
כי 114) ה, משנה פ"ו שקלים ראה שופר, בצורת קופסא

"קינים" בו כתוב היו מהם ואחד במקדש, היו שופרות י"ג
לה  צוררת ואשה אשה כל והיתה הקינים, מעות שם להטיל
של  עם המעות יתערבו שלא כדי מיוחד בצרור מעותיה
עד). ד"ה צ: פסחים (תוספות לשופר ומטילה אחרת,

יש 115) זה, ולפי ואוכלת". "וטובלת שם: בגמרא [לפנינו
מפני  היינו לערב" "ואוכלת שאמרו שמה לומר, מקום
האונן). ד"ה כא. חגיגה תוספות (ראה שמש הערב שצריכה
להלן, שמבואר כמו מסתבר יותר רבינו, נוסחת לפי אבל

שם]. התוספות שכתבו שמא 116)וכמו זה, לפני לא אבל
קרבנותיה. את הקריבו לא המזבח.117)עדיין מן יורדים
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Ïk Ô‰a ÔÈÏBz - ‡OÓÏe ‰ˆÈÙ˜ÏÂ ‰zLÓÏe ÏÎ‡ÓÏ¿«¬»¿ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿«»ƒ»∆»
¯ÚËˆnL ÔÓÊ27. ¿«∆ƒ¿«≈

ה"א.22) למעלה כמבואר בקושי, הבאה זרע שכבת
ה"ו.23) להלן ראה שניה, בראיה ראה עשרים 24)אם

וכת"ק  מ"ג, שם זבים הקרי, את שראה לאחר שעות וארבע
שנתגייר. גוי לעניין ה"ד להלן וראה שראה 25)שם, כיון

בנזיר  הוא וכן ספר') ('קרית דקרי חולשה מחמת הזיבה קרי,
משנה'. ב'לחם וראה א. בתוך 26)סו, זיבה ראה אם

ובמראה, בהרהור תולין ראה, או שהרהר מאז המעתֿלעת
והוא  ובמראה, בהרהור תולין אין ממעתֿלעת יותר אבל
לעת, מעת זרע שכבת שתולין "כשם פ"ב זבים בתוספתא

לעת". מעת ולהרהור למראה תולין שם,27)כך תוספתא
וכן  עליו, שהכבידו והשתיה האכילה שמרוב ופירשו
ראה  כך, משום ומצטער כחותיו שנחלשו והמשא מהקפיצה

מ"ב. שם זבים המשנה, בפירוש רבינו בדברי

.„·BÊ ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ÏnL ÈÓ28ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÈa , ƒ∆»¿««»»»≈≈»ƒ
¯ÚËˆnL ÔÓÊ Ïk ‰ÏÈna ÔÈÏBz - Ï‡¯OÈ ÔÈa29. ≈ƒ¿»≈ƒ«ƒ»»¿«∆ƒ¿«≈

‡nËÓ - ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â È¯˜ ‰‡¯L ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»»∆ƒ¿««»ƒ¿«≈¿«≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ BÏ ÔÈÏBz ÔÈ‡Â ,„iÓ ‰·ÈÊa30ÔË˜ .31ÔÈ‡ - ¿ƒ»ƒ»¿≈ƒ≈≈¿≈»»≈

ÔËwÏ ÔÈ‡L ,¯e‰¯‰a ‡ÏÂ ‰‡¯Óa ‡Ï BÏ ÔÈÏBzƒ…¿«¿∆¿…¿ƒ¿∆≈«»»
B˙B‡ ÔÈ˜„Ba CÎÈÙÏ .·BÊ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯e‰¯‰Â ‰‡¯Ó«¿∆¿ƒ¿«≈ƒƒ≈¿ƒ»¿ƒ

„·Ïa ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁa32. «¬ƒ»¿»ƒƒ¿«

הדברים 28) בבירור להלן ראה שניה, או ראשונה ראיה
להלן  ראה שנתגייר, אחר שניה זיבה שהיא שלישית, (זיבה

מישור'). ה'אורח "והטעם 29)בדברי שם. זבים תוספתא,
ה"ב) (למעלה קי"ל והא מהמילה, גדול חולי לך שאין
(כסףֿ הזב" את שבודקים מהדרכים אחד הוא שהחולי
זמן  כל המילה, של מעתֿלעת אחר אפילו זב ואינו משנה),

אחר 30)שמצטער. מעתֿלעת תולין שבישראל אע"פ
מצטרפת  הראשונה הראיה ואין ה"ג) לעיל (ראה קרי ראיית
שהוא  בגר, - להלן), (ראה קרבן לחייבו השלישית לראיה
(רבינו  הקודמים מעניניו לדבר משגיחים אין שנולד, כקטן

בלחםֿמשנה). וראה פ"ב, זבים המשנה, ראה 31)בפירוש
בזיבה. מטמא יום בן ואפילו ה"ו, פ"ג תוספתא 32)להלן

במאכל  דברים, בחמשה לו תולין "תינוק שם, זבים
וכו'. שלו" בחולי ובקפיצה, במשא ובמשתה,

.‰33ÈÏÁa BÏ ÔÈÏBz Ck ,BÈÏÁa ÔË˜Ï ÔÈÏBzL ÌLÎe¿≈∆ƒ¿»»¿»¿»ƒ»√ƒ
Bn‡34Bn‡Ï CÈ¯ˆ B‡ ‰pnÓ ˜BÈ ‰È‰ Ì‡ ,35.36‰na ƒƒ»»≈ƒ∆»»ƒ¿ƒ«∆

?el‡ ÌÈÎ¯„a ·f‰ ˙‡ ÔÈ˜„BaL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆¿ƒ∆«»ƒ¿»ƒ≈
BÓk ·Ê ‰OÚÈ daL ,·BÊ ÏL ‰iL ‰i‡¯aƒ¿ƒ»¿ƒ»∆∆»≈»∆»¿

¯‡a˙iL37d˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡ ,‰BL‡¯ ‰i‡¯ Ï·‡ . ∆ƒ¿»≈¬»¿ƒ»ƒ»¬ƒ»»»
Ò‡a38B¯Oa ˙ÓÁÓ ‰iL ‰i‡¯e39‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿…∆¿ƒ»¿ƒ»≈¬«¿»¬≈∆»≈

,‰BL‡¯a B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ;˙e·ÈÊ ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿««ƒ≈¿ƒ»ƒ»
Ôa¯˜ B·iÁÏ ˙Bi‡¯ LÏL da ˙BÓÏ È„k40‰i‡¯ . ¿≈ƒ¿»»¿ƒ¿«¿»¿»¿ƒ»

‰‡¯ elÙ‡ ‡l‡ ,da B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡ - ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ≈¿ƒ»∆»¬ƒ»»
Ò‡ ˙ÓÁÓ d˙B‡41‰‡ÓËÏ ˜˜ÊÂ ÏÈ‡B‰ .42È¯‰L , »≈¬«…∆ƒ¿ƒ¿«¿À¿»∆¬≈

CÎÈÙÏ ,‰È‰ B¯Oa ˙ÓÁÓ ·Ê Ô‰a ‰OÚpL ˙Bi‡¿̄ƒ∆«¬»»∆»≈¬«¿»»»¿ƒ»
.Ôa¯˜a ·iÁ˙Èƒ¿«≈¿»¿»

נראה 33) וכן שלמעלה. מה עם מחובר זה תימן, בכת"י
רומי. שם:34)בדפוס בתוספתא זב. דין עליו יהיה שלא

אמו. ובחולי שלו בחולי וכו' לו תולין שאמו 35)תינוק
נדבק  לאמו, שצריך או ממנה שהיונק כח:) (סוכה מקנחתו
של  מזבובי(ם) הזהרו ב: עז, כתובות וראה אמו. ממחלת
בזיקיה  יתיב הוא לא זירא רבי שחין). מוכי =) ראתן בעלי
החולה). ועל עליו הרוח שמנשבת במקום ישב לא =)

נראה 36) וכן חדשה, הלכה כאן מתחילה תימן בכת"י
רומי. ה"ו.37)בדפוס רב 38)להלן אמר א: לה, נדה

(ויקרא  שנאמר באונס, מטמאה זב של ראשונה ראיה הונא,
מה  זרע". שכבת ממנו תצא ואשר הזב תורת "זאת לב) טו,
זב  של ראשונה ראיה אף באונס, מטמאה זרע שכבת

באונס. ה"ב.39)מטמאה למעלה ראה אונסו, מחמת ולא
אם 40) אלא אינו קרבן, חייב שזב בתורה שמפורש שמה

אבל  אונסו. מחמת ולא בשרו, מחמת זוב ראיות שתי ראה
אףֿעלֿפי  מבשרו, ושניה באונס היתה ראשונה ראיה אם
חיוב  עליו אין נקיים, שבעה ספירת לענין זב טמא שהוא
ראה  "ת"ש, א: לה, בנדה שלישית. ראיה לאחר אף קרבן,
מאי  מ"ב) פ"ב (זבים אותו בודקין זב של ראשונה ראיה
הראיה  שאם רש"י ומפרש לקרבן", לא לטומאה, לאו
לשלש  מצטרפת איננה אונס, מחמת היתה זב של הראשונה
מחמת  שהיתה השניה לראיה אלא קרבן, לחייבו ראיות

נקיים. שבעה לספור באונס, ולא מצטרפת 41)בשרו
באונס  ולא בשרו, מחמת שהיו הראשונות, הראיות לשתי

וכתנאֿקמא). מ"ב, פ"ב (זבים קרבן לחייבו כן 42)כדי
שלא  עד הזב את בודקים דרכים "בשבעה שם: במשנה הוא
בשניה  אותו, בודקין ראשונה ראיה ראה וכו', לזיבה נזקק
שלא  שמה הרי אותו", בודקין אין בשלישית אותו, בודקין
ראה  ואם לזיבה. נזקק שכבר מפני הוא בשלישית בודקים
להבאת  לשלישית מצטרפת אינה באונס, ראשונה ראיה

לזיבה. שנזקק לפני האונס והיה הואיל קרבן,

.ÂÏÚ·k ‡e‰ È¯‰ - ·BÊ ÏL ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡B¯‰»∆¿ƒ»««∆¬≈¿««
È¯˜43˙¯ÈÙÒ CÈ¯ˆÂ ,·Ê ‰Ê È¯‰ - ÌÈzL ‰‡¯ . ∆ƒ»»¿«ƒ¬≈∆»¿»ƒ¿ƒ«
L‰Ú·44ÌÈiÁ ÌÈÓ ˙‡È·e45‰‡¯ .Ôa¯˜a ·iÁ BÈ‡Â , ƒ¿»ƒ««ƒ«ƒ¿≈«»¿»¿»»»

Ôa¯˜a ·iÁÂ ¯eÓb ·Ê ‰Ê È¯‰ - ˙Bi‡¯ LÏL46ÔÈ‡Â . »¿ƒ¬≈∆»»¿«»¿»¿»¿≈
Ôa¯˜ ‡l‡ LÏL ‰‡B¯Ï ˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡¯L ·Ê ÔÈa≈»∆»»¿≈¿ƒ¿∆»∆»»¿»

„·Ïa47‰LÓ ÈtÓ ‰Ïa˜ È¯·c Ôlk el‡ ÌÈ¯·„e . ƒ¿«¿»ƒ≈À»ƒ¿≈«»»ƒƒ∆
ÈÈqÓ ea¯48. «≈ƒƒ«

לטומאה 43) ראשון כמו והוא מ"א, פ"א זבים כביתֿהלל,
ה"א). הטומאה אבות מהל' מכל 44)(פ"ה נקיים ימים

זה. אחר זה רצופים שיהיו וצריך במעיין 45)זוב, טבילה
בשרו  "ורחץ יג) טו, (ויקרא שנאמר משום במקווה, ולא
צריך  אינו כלומר: בכלשהו, מטהר והוא וטהר", חיים במים
ה"ח). מקוואות מהל' (פ"ט מקווה כמו סאה ארבעים

חטאת,46) ואחד עולה אחד יונה, בני שני או תורים שתי
ה"ג. פ"א למעלה ונלמד 47)ראה א. ח, מגילה משנה,

וקראו  שתים בֿג) (שם, הכתוב שמנה ממה בגמרא, שם
מבשרו, זב יהיה כי איש "איש זב פעמים שתי (הזכיר טמא
תהיה  ("וזאת טמא וקראו שלש ומנה הוא") טמא זובו
מזובו, בשרו החתים או זובו, את בשרו רר בזובו, טומאתו
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לקרבן, ושלש לטומאה שתים כיצד? הא היא"), טומאתו
מזובו", ה' לפני הכהן עליו "וכיפר טו) (שם, נאמר ועוד
ומקצת  קרבן, מביאין זבין מקצת "מזובו" (שם) מזה ולמדו
קרבן, מביא שלש ראה כיצד? הא קרבן, מביאים אין זבין

קרבן. מביא אין שתים בתורה 48)ראה מפורש לא שזה
הנ"ל. הפסוקים מן בקבלה נלמד אלא

.ÊBÊ ˙Á‡ ‰ÚLa LÏL B‡ ˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡B¯‰ „Á‡∆»»∆¿≈¿ƒ»¿»»««
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌBÈ ÏÎa ‰i‡¯ ‰‡¯L B‡ ,BÊ ¯Á‡49- ««∆»»¿ƒ»¿»∆««∆

‰·f‰ ˙‡ ·e˙k‰ ‰ÏzL ÈÙÏ .·Ê ‰Ê È¯‰50,ÌÈÓÈa ¬≈∆»¿ƒ∆»»«»∆«»»¿»ƒ
ÌÈa¯ ÌÈÓÈ dÓc ·BÊ ·eÊÈ Èk :¯Ó‡pL51·f‰Â ,52‡Ï ∆∆¡«ƒ»»»»ƒ«ƒ¿«»…

ÌÈÓÈa B˙B‡ ‰Ïz53. »»¿»ƒ

יום 49) כל ראה לזה, זה רצופים ימים בשלשה כלומר,
אחת. פרשת 51)הנקבה.50)ראיה ב'סיפרא' ודרשו

שלשה". רבים שנים, "ימים ה"הֿט) פ"ד זבים (פרק מצורע
שתראה  עד זבה אינה אחד, ביום פעמים שלש ראתה ואם

ימים. "וזאת 53)הזכר.52)שלשה ג) (שם, שנאמר
בראיות, הזב את הכתוב תלה – בזובו" טומאתו תהיה
שמשמע  "טומאתו", וכתוב "זב" פעמים שלש שם וכתוב
זובו  את "והזב (שם) גם וכתוב טמא, הוא  השלש שבאלו
נקבה  מה לזכר) נקבה (ולא לנקבה זכר מקיש ולנקבה" לזכר
שהזב  הרי ח:), וכריתות כד. (ב"ק בימים זכר אף בימים,
בג' ראיות בג' וגם א', בשעה ראיות שלש בראה נטמא

ימים.

.Á¯eÓb ÌBÈ ‰i‡¯Ï ‰i‡¯ ÔÈa ·f‰ ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â54- ¿ƒƒ¿ƒ«»≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡55˙aLa ‰i‡¯ ‰‡¯ ?„ˆÈk .56‰i‡¯e ≈»ƒ¿»¿≈«»»¿ƒ»¿«»¿ƒ»

·Ê BÈ‡Â ˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ˙aMa ÈLa ‰iL57ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈ƒ««»≈»ƒ¿»¿¿≈»¿≈
˙aMa „Á‡a ‰iL ‰i‡¯ ‰‡¯ Ì‡58‰i‡¯ ‰‡¯Â ƒ»»¿ƒ»¿ƒ»¿∆»««»¿»»¿ƒ»

Ôa¯˜a ·iÁ BÈ‡ - ˙aMa ÈLÈÏLa ˙ÈLÈÏL59ÔÈ‡L ; ¿ƒƒƒ¿ƒƒ««»≈«»¿»¿»∆≈
.„Á‡ ÌBÈ Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰ È¯‰L ,ÌÈzLÏ ˙Ù¯ËˆÓ BÊƒ¿»∆∆«¿«ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ≈≈∆∆»
- ÂÈ¯Á‡lL ‰ÏÈla ˙Á‡Â ÌBi‰ ˙Á‡ ‰‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«««¿««««¿»∆¿«¬»

˙BÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰60‰‡¯ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬≈≈ƒ¿»¿¿≈»ƒ«∆ƒ»»
˙BÙ¯ËˆÓ Ô‰L - ÌBia ‰iLe ‰ÏÈla ˙Á‡61Ì‡ ÔÎÂ . ««««¿»¿ƒ»«∆≈ƒ¿»¿¿≈ƒ

È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ˙BÏÈÏ ‰LÏLa ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡»̄»»¿ƒƒ¿»≈∆««∆¬≈
˙BÙ¯ËˆÓ el‡62. ≈ƒ¿»¿

שעות.54) וארבע עשרים היינו שלם, לעת כך 55)מעת
ומ"ו. מ"א פ"א זבים המשנה, מדברי ראיה 56)נשמע

ה"ו.57)ראשונה. למעלה ראה קרי, בעל אלא
בשבת.58) ראה ראשונה זב,59)וראיה טומאת טמא אלא

ה"ו. למעלה ראה וטבילה, נקיים שבעה ספירת וצריך
ליום 60) אלא שלפניו, ליום שייך אינו שהלילה אףֿעלֿפי

זה 61)שלאחריו. ואין אחד, ביום היו הראיות ששתי
שזב  ראיות שלש בכלל אלא ימים, שלשה ראיית בכלל
ה"ז. למעלה ראה ימים, בשלשה היו לא אם אף בהם נטמא
שאמרו  מה עלֿפי הוא לומר", צריך "ואין רבינו שכתב ומה
חייב  נגיחותיו, "ריחק המועד שור גבי - א כד, בבבאֿקמא
כן  אינו בזבה ורק כלֿשכן". לא נגיחותיו, קירב שלם). (נזק
בימים  אלא טמאה ולא מראיות, זבה הכתוב שמיעט מפני

ימים 62)(שם). לשלשה שלש וכו' "ראה מ"ג: פ"א זבים
גמור". זב זה הרי לילות, לשלשה או

.Ë‡e‰L Ïk ‰‡B¯‰ ‡l‡ ,¯eÚL dÏ ÔÈ‡ ·f‰ ˙i‡¿̄ƒ««»≈»ƒ∆»»∆»∆
‡ÓË -63¯k ‡e‰L Ïk - B¯Oa ÌÈzÁ‰ :¯Ó‡pL ; »≈∆∆¡«∆¿ƒ¿»…∆ƒ»

‡nËÓ B¯O·a64. ƒ¿»¿«≈

ומטמאין 63) וכו' הקרי ובעל הזב "אבל א: מ, נדה משנה,
מכן". ובפחות החרדל כעין אפילו שהוא, בכל

(ראיות)64) ה"ג), פ"א זבים (פרק מצורע פרשת 'סיפרא'
אפילו  "החתים" שהוא, כל אפילו "תהיה" ת"ל מנין, קטנות

שהוא. כל אפילו "בשרו" שהוא, כל

.È˙lÁzÓ LÈ Ì‡ :˜Òt ‡ÏÂ ‡ˆBÈÂ ¯¯‚ ·Bf‰ ‰È‰»»«ƒ¿»¿≈¿…»«ƒ≈ƒ¿ƒ«
‚etÒÂ ‰ÏÈ·Ë È„k dÙBÒ „Ú ‰i‡¯‰65È¯‰ - ¯˙È B‡ »¿ƒ»«»¿≈¿ƒ»¿ƒ»≈¬≈

˙Bi‡¯ ÈzLk ˙·LÁ BÊ66‰k¯‡ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆¿∆∆ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ¬À»
ÌÈzLk67‰f‰ ¯eÚMk ‰k¯‡ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ;68elÙ‡ , ƒ¿«ƒ¿ƒ…»¿»¬À»«ƒ«∆¬ƒ

ÌÈ˙Èa ·Bf‰ ˜Òt69Ì‡ ÔÎÂ .˙Á‡ ‰i‡¯ BÊ È¯‰ - »««≈¿«ƒ¬≈¿ƒ»««¿≈ƒ
‡ˆÓpL ,˙Bi‡¯ LÏLk ‰k¯‡ ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»««¬À»¿»¿ƒ∆ƒ¿»
- ÔÈ‚etÒ ÈLe ˙BÏÈ·Ë ÈzLk dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«»ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ

Ôa¯˜ ‡È·ÈÂ ˙Bi‡¯ LÏLk ˙·LÁ BÊ È¯‰70. ¬≈∆¿∆∆¿»¿ƒ¿»ƒ»¿»

כשיעור 65) והיא פ"א) (שם ובתוספתא מ"ד, פ"א זבחים
למסכת  הרא"ש (פירוש בינוני אדם של אמה חמישים מהלך

ה"ד). שם, ב'סיפרא' וראה מ"ג, פ"א נגד 66)זבים כת"ק
שם. זבים, בתוספתא יוסי, לו 67)רבי אין שזוב משום

ארוכה, אחת ראיה כשראה א"כ ה"ט), למעלה (ראה שיעור
שהות  לו והיה שהוא, בכל נטמא ראייתו שמתחילת כיון
זו  לראיה חושבים אנו לראות, ממשיך הוא ועדיין לטבול,
הרואה  דין ה"ו למעלה וראה ספר'), ('קרית ראיות כשתי

ראיות. מתחילת 68)שתי (שאין לאו "ואם בתוספתא שם
אחת". אלא בידו אין וסיפוג) טבילה כדי סופה עד הראיה

זמן 69) במשך ואין ראה, ושוב והפסיק, זוב ראה פירוש,
וסיפוג. טבילה כדי ולמדו 70)ההפסקה, מ"ה, פ"א זבים

שם, (ויקרא הפסוק מן (שם) מצורע פרשת ב'סיפרא' זאת
אלא  לי אין ראיות. בג' מטמא שהוא "מלמד רר" "בזובו ג)
וכו', שהוא כל אפילו "תהיה", ת"ל מנין, קטנות גדולות,
שיעור  ליתן אלא בקטנות, נאמר למה בגדולות נאמר אם
יון  כמגד שהוא כשלש, מרובה אחת ראה שאם לגדולות
זב  זה הרי סיפוגים, ובשני טבילות שתי כדי שהם לשילוח

גמור".

.‡È‰ÏÈ·Ë È„k ˜ÈÒÙ‰Â ÌBia ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»«««¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»
‚etÒÂ71ÌÈzL ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ,72‰k¯‡ ˙Á‡ B‡ ¿ƒ¿««»»»¿«ƒ««¬À»
ÌÈzLk73ÌÈzLk ‰a¯Ó ˙Á‡ B‡ ÌÈzL ‰‡¯L B‡ ; ƒ¿«ƒ∆»»¿«ƒ««¿À»ƒ¿«ƒ

‰i‡¯ ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ,‚etÒÂ ‰ÏÈ·Ë È„k ˜ÈÒÙ‰Â¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ¿««»»»¿ƒ»
¯eÓb ·Ê ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡74. ««¬≈∆»»

כדי 71) הוא לראיה ראיה בין שההפסק להשמיענו בא
פחות  היה לראיה ראיה בין ההפסק אם אבל וסיפוג, טבילה
כל  נמשכו (אם הראיות שתי נחשבות וסיפוג, טבילה מכדי
ה"י) למעלה ראה וסיפוג, טבילה מכדי פחות מהן אחת

אחת. יותר 72)לראיה גדול הפסק היה השתיים אלו ובין
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Ïk Ô‰a ÔÈÏBz - ‡OÓÏe ‰ˆÈÙ˜ÏÂ ‰zLÓÏe ÏÎ‡ÓÏ¿«¬»¿ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿«»ƒ»∆»
¯ÚËˆnL ÔÓÊ27. ¿«∆ƒ¿«≈

ה"א.22) למעלה כמבואר בקושי, הבאה זרע שכבת
ה"ו.23) להלן ראה שניה, בראיה ראה עשרים 24)אם

וכת"ק  מ"ג, שם זבים הקרי, את שראה לאחר שעות וארבע
שנתגייר. גוי לעניין ה"ד להלן וראה שראה 25)שם, כיון

בנזיר  הוא וכן ספר') ('קרית דקרי חולשה מחמת הזיבה קרי,
משנה'. ב'לחם וראה א. בתוך 26)סו, זיבה ראה אם

ובמראה, בהרהור תולין ראה, או שהרהר מאז המעתֿלעת
והוא  ובמראה, בהרהור תולין אין ממעתֿלעת יותר אבל
לעת, מעת זרע שכבת שתולין "כשם פ"ב זבים בתוספתא

לעת". מעת ולהרהור למראה תולין שם,27)כך תוספתא
וכן  עליו, שהכבידו והשתיה האכילה שמרוב ופירשו
ראה  כך, משום ומצטער כחותיו שנחלשו והמשא מהקפיצה

מ"ב. שם זבים המשנה, בפירוש רבינו בדברי

.„·BÊ ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ÏnL ÈÓ28ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÈa , ƒ∆»¿««»»»≈≈»ƒ
¯ÚËˆnL ÔÓÊ Ïk ‰ÏÈna ÔÈÏBz - Ï‡¯OÈ ÔÈa29. ≈ƒ¿»≈ƒ«ƒ»»¿«∆ƒ¿«≈

‡nËÓ - ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â È¯˜ ‰‡¯L ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»»∆ƒ¿««»ƒ¿«≈¿«≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ BÏ ÔÈÏBz ÔÈ‡Â ,„iÓ ‰·ÈÊa30ÔË˜ .31ÔÈ‡ - ¿ƒ»ƒ»¿≈ƒ≈≈¿≈»»≈

ÔËwÏ ÔÈ‡L ,¯e‰¯‰a ‡ÏÂ ‰‡¯Óa ‡Ï BÏ ÔÈÏBzƒ…¿«¿∆¿…¿ƒ¿∆≈«»»
B˙B‡ ÔÈ˜„Ba CÎÈÙÏ .·BÊ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯e‰¯‰Â ‰‡¯Ó«¿∆¿ƒ¿«≈ƒƒ≈¿ƒ»¿ƒ

„·Ïa ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁa32. «¬ƒ»¿»ƒƒ¿«

הדברים 28) בבירור להלן ראה שניה, או ראשונה ראיה
להלן  ראה שנתגייר, אחר שניה זיבה שהיא שלישית, (זיבה

מישור'). ה'אורח "והטעם 29)בדברי שם. זבים תוספתא,
ה"ב) (למעלה קי"ל והא מהמילה, גדול חולי לך שאין
(כסףֿ הזב" את שבודקים מהדרכים אחד הוא שהחולי
זמן  כל המילה, של מעתֿלעת אחר אפילו זב ואינו משנה),

אחר 30)שמצטער. מעתֿלעת תולין שבישראל אע"פ
מצטרפת  הראשונה הראיה ואין ה"ג) לעיל (ראה קרי ראיית
שהוא  בגר, - להלן), (ראה קרבן לחייבו השלישית לראיה
(רבינו  הקודמים מעניניו לדבר משגיחים אין שנולד, כקטן

בלחםֿמשנה). וראה פ"ב, זבים המשנה, ראה 31)בפירוש
בזיבה. מטמא יום בן ואפילו ה"ו, פ"ג תוספתא 32)להלן

במאכל  דברים, בחמשה לו תולין "תינוק שם, זבים
וכו'. שלו" בחולי ובקפיצה, במשא ובמשתה,

.‰33ÈÏÁa BÏ ÔÈÏBz Ck ,BÈÏÁa ÔË˜Ï ÔÈÏBzL ÌLÎe¿≈∆ƒ¿»»¿»¿»ƒ»√ƒ
Bn‡34Bn‡Ï CÈ¯ˆ B‡ ‰pnÓ ˜BÈ ‰È‰ Ì‡ ,35.36‰na ƒƒ»»≈ƒ∆»»ƒ¿ƒ«∆

?el‡ ÌÈÎ¯„a ·f‰ ˙‡ ÔÈ˜„BaL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆¿ƒ∆«»ƒ¿»ƒ≈
BÓk ·Ê ‰OÚÈ daL ,·BÊ ÏL ‰iL ‰i‡¯aƒ¿ƒ»¿ƒ»∆∆»≈»∆»¿

¯‡a˙iL37d˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡ ,‰BL‡¯ ‰i‡¯ Ï·‡ . ∆ƒ¿»≈¬»¿ƒ»ƒ»¬ƒ»»»
Ò‡a38B¯Oa ˙ÓÁÓ ‰iL ‰i‡¯e39‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿…∆¿ƒ»¿ƒ»≈¬«¿»¬≈∆»≈

,‰BL‡¯a B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ;˙e·ÈÊ ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿««ƒ≈¿ƒ»ƒ»
Ôa¯˜ B·iÁÏ ˙Bi‡¯ LÏL da ˙BÓÏ È„k40‰i‡¯ . ¿≈ƒ¿»»¿ƒ¿«¿»¿»¿ƒ»

‰‡¯ elÙ‡ ‡l‡ ,da B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡ - ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ≈¿ƒ»∆»¬ƒ»»
Ò‡ ˙ÓÁÓ d˙B‡41‰‡ÓËÏ ˜˜ÊÂ ÏÈ‡B‰ .42È¯‰L , »≈¬«…∆ƒ¿ƒ¿«¿À¿»∆¬≈

CÎÈÙÏ ,‰È‰ B¯Oa ˙ÓÁÓ ·Ê Ô‰a ‰OÚpL ˙Bi‡¿̄ƒ∆«¬»»∆»≈¬«¿»»»¿ƒ»
.Ôa¯˜a ·iÁ˙Èƒ¿«≈¿»¿»

נראה 33) וכן שלמעלה. מה עם מחובר זה תימן, בכת"י
רומי. שם:34)בדפוס בתוספתא זב. דין עליו יהיה שלא

אמו. ובחולי שלו בחולי וכו' לו תולין שאמו 35)תינוק
נדבק  לאמו, שצריך או ממנה שהיונק כח:) (סוכה מקנחתו
של  מזבובי(ם) הזהרו ב: עז, כתובות וראה אמו. ממחלת
בזיקיה  יתיב הוא לא זירא רבי שחין). מוכי =) ראתן בעלי
החולה). ועל עליו הרוח שמנשבת במקום ישב לא =)

נראה 36) וכן חדשה, הלכה כאן מתחילה תימן בכת"י
רומי. ה"ו.37)בדפוס רב 38)להלן אמר א: לה, נדה

(ויקרא  שנאמר באונס, מטמאה זב של ראשונה ראיה הונא,
מה  זרע". שכבת ממנו תצא ואשר הזב תורת "זאת לב) טו,
זב  של ראשונה ראיה אף באונס, מטמאה זרע שכבת

באונס. ה"ב.39)מטמאה למעלה ראה אונסו, מחמת ולא
אם 40) אלא אינו קרבן, חייב שזב בתורה שמפורש שמה

אבל  אונסו. מחמת ולא בשרו, מחמת זוב ראיות שתי ראה
אףֿעלֿפי  מבשרו, ושניה באונס היתה ראשונה ראיה אם
חיוב  עליו אין נקיים, שבעה ספירת לענין זב טמא שהוא
ראה  "ת"ש, א: לה, בנדה שלישית. ראיה לאחר אף קרבן,
מאי  מ"ב) פ"ב (זבים אותו בודקין זב של ראשונה ראיה
הראיה  שאם רש"י ומפרש לקרבן", לא לטומאה, לאו
לשלש  מצטרפת איננה אונס, מחמת היתה זב של הראשונה
מחמת  שהיתה השניה לראיה אלא קרבן, לחייבו ראיות

נקיים. שבעה לספור באונס, ולא מצטרפת 41)בשרו
באונס  ולא בשרו, מחמת שהיו הראשונות, הראיות לשתי

וכתנאֿקמא). מ"ב, פ"ב (זבים קרבן לחייבו כן 42)כדי
שלא  עד הזב את בודקים דרכים "בשבעה שם: במשנה הוא
בשניה  אותו, בודקין ראשונה ראיה ראה וכו', לזיבה נזקק
שלא  שמה הרי אותו", בודקין אין בשלישית אותו, בודקין
ראה  ואם לזיבה. נזקק שכבר מפני הוא בשלישית בודקים
להבאת  לשלישית מצטרפת אינה באונס, ראשונה ראיה

לזיבה. שנזקק לפני האונס והיה הואיל קרבן,

.ÂÏÚ·k ‡e‰ È¯‰ - ·BÊ ÏL ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡B¯‰»∆¿ƒ»««∆¬≈¿««
È¯˜43˙¯ÈÙÒ CÈ¯ˆÂ ,·Ê ‰Ê È¯‰ - ÌÈzL ‰‡¯ . ∆ƒ»»¿«ƒ¬≈∆»¿»ƒ¿ƒ«
L‰Ú·44ÌÈiÁ ÌÈÓ ˙‡È·e45‰‡¯ .Ôa¯˜a ·iÁ BÈ‡Â , ƒ¿»ƒ««ƒ«ƒ¿≈«»¿»¿»»»

Ôa¯˜a ·iÁÂ ¯eÓb ·Ê ‰Ê È¯‰ - ˙Bi‡¯ LÏL46ÔÈ‡Â . »¿ƒ¬≈∆»»¿«»¿»¿»¿≈
Ôa¯˜ ‡l‡ LÏL ‰‡B¯Ï ˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡¯L ·Ê ÔÈa≈»∆»»¿≈¿ƒ¿∆»∆»»¿»

„·Ïa47‰LÓ ÈtÓ ‰Ïa˜ È¯·c Ôlk el‡ ÌÈ¯·„e . ƒ¿«¿»ƒ≈À»ƒ¿≈«»»ƒƒ∆
ÈÈqÓ ea¯48. «≈ƒƒ«

לטומאה 43) ראשון כמו והוא מ"א, פ"א זבים כביתֿהלל,
ה"א). הטומאה אבות מהל' מכל 44)(פ"ה נקיים ימים

זה. אחר זה רצופים שיהיו וצריך במעיין 45)זוב, טבילה
בשרו  "ורחץ יג) טו, (ויקרא שנאמר משום במקווה, ולא
צריך  אינו כלומר: בכלשהו, מטהר והוא וטהר", חיים במים
ה"ח). מקוואות מהל' (פ"ט מקווה כמו סאה ארבעים

חטאת,46) ואחד עולה אחד יונה, בני שני או תורים שתי
ה"ג. פ"א למעלה ונלמד 47)ראה א. ח, מגילה משנה,

וקראו  שתים בֿג) (שם, הכתוב שמנה ממה בגמרא, שם
מבשרו, זב יהיה כי איש "איש זב פעמים שתי (הזכיר טמא
תהיה  ("וזאת טמא וקראו שלש ומנה הוא") טמא זובו
מזובו, בשרו החתים או זובו, את בשרו רר בזובו, טומאתו
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וסיפוג. טבילה כדי שם.73)מאשר למעלה ראה
ארוכה 74) אחת ראיה שאף להשמיענו ובא מ"ד, פ"א זבים

כמו  קרבן, לחייבו קצרה אחת ראיה עם מצטרפת כשתים
אחת  שראיה כיון לומר: נטעה שלא נפרדות, ראיות שלש
למדים  קצרה וראיה רר", מ"בזובו ב'סיפרא' למדו ארוכה
"או  אומר שהפסוק וכיון שם) למעלה (ראה מ"החתים"
('משנה  מצטרפות ואינן זה או זה או הכוונה החתים",

שם). זבים אחרונה'

.·Èd˙ˆ˜Óe ÌBi‰ ÛBÒa d˙ˆ˜Ó ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»««ƒ¿»»¿«ƒ¿»»
‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a75ÌÈzLk ‰k¯‡ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,76 ƒ¿ƒ«««¿»««ƒ∆≈»¬À»ƒ¿«ƒ

‰i‡¯‰ ÔÈ˜lÁÓ ÌÈÓi‰L ,˙Bi‡¯ ÈzL el‡ È¯‰ -77. ¬≈≈¿≈¿ƒ∆«»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
‡e‰L ,˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»∆¿ƒ»««≈«¿»∆

‰ÏÈl‰ ÔÓe ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ78‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -79. »≈ƒ«ƒ««¿»¬≈∆»≈¿À¿»

של 75) וזמן היום סוף של זמן לנו ידוע היה אם פירוש,
היום  בסוף שהתחילה אחת ראיה ראה והוא הלילה, תחילת
פ"א  זבים הרא"ש פירוש (ראה הלילה בתחילת ונגמרה

אחד 76)מ"ו). ורגע היום, בסוף אחד רגע נמשכה אלא
הלילה. רבי 77)בתחילת "ומודה פ"א: זבים תוספתא

בה  שאין אע"פ השמשות בין אחת ראיה ראה שאם יוסי,
ימים  ששני מפני ראיות, שתי בידו יש וסיפוג, טבילה כדי

אותה". מן 78)חולקים ספק השמשות בין רבנן, "תנו
רש"י) משניהם. בו יש אם ספק (כלומר, הלילה ומן היום
הלילה" מן כולו שהוא וספק היום מן כולו שהוא וספק
החמה  משתשקע הזמן משך הוא השמשות ובין לד:) (שבת
ה"ד). פ"ה שבת בהל' (ראה בינונים כוכבים ג' שייראו עד

טמא 79) ספק כלומר, מ"ו. זבים דמס' ופ"א שם, תוספתא
כבעל  אלא טמא אינו או נקיים שבעה ספירת  שצריך כזב
וגם  יום גם הוא השמשות בין שמא ה"ו), למעלה (ראה קרי
והימים  הלילה, ומקצת היום מקצת ראה והוא לילה,

ראיות. לשתי הראיה את חולקים

.‚ÈÈ¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡Â ÌBia ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»«««¿««≈«¿»¬≈
‰‡ÓËÏ È‡cÂ ‰Ê80Ôa¯˜Ï ˜ÙÒÂ81Ôa¯˜ ‡È·Óe , ∆««¿À¿»¿»≈¿»¿»≈ƒ»¿»

ÏÎ‡ BÈ‡Â82. ¿≈∆¡»

ראיות 80) שתי כאן יש כי נקיים, שבעה לספור כלומר,
ביום 81)לפחות. מקצתה היתה השמשות בין ראיית שמא

לשניים, הזאת הראיה את חלקו והימים בלילה, ומקצתה
קרבן  וחייב ראיות שלש כאן יש הראשונה הראיה עם וביחד
בלבד  ראיות שתי אלא כאן שאין או שם), למעלה (ראה

שם. זבים במס' הוא זה ודין קרבן, כאן שחטאת 82)ואין
ה"ו  פ"א למעלה ראה נאכלת, אינה הספק על הבאה העוף

וה"ז.

.„È[˙aL ÏL] ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡ ‰i‡¯ [‰‡¯]»»¿ƒ»««≈«¿»∆«»
˙aL È‡ˆBÓ ÏL ˙BLÓM‰ ÔÈa ‰iL ‰i‡¯e83È¯‰ - ¿ƒ»¿ƒ»≈«¿»∆»≈«»¬≈

Ôa¯˜Ï ˜ÙÒÂ ‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ ‰Ê84- ‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ . ∆»≈¿À¿»¿»≈¿»¿»»≈¿À¿»
‰iLe ˙aL ·¯Úa ‰˙È‰ ‰BL‡¯ ‰i‡¯ ‡nL∆»¿ƒ»ƒ»»¿»¿∆∆«»¿ƒ»
Ô‡k ÔÈ‡Â Ô‰ÈÈa ˙aL ˜ÈÒÙ‰ È¯‰Â ,˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»«¬≈ƒ¿ƒ«»≈≈∆¿≈»

ÏÏk ˙e·ÈÊ85˙Á‡ ‡nL - Ôa¯˜Ï ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â ; ƒ¿»«¬≈»≈¿»¿»∆»««
‡È‰L ,‰ÏÈla d˙ˆ˜Óe ÌBia d˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ Ô‰Ó≈∆»¿»ƒ¿»»«ƒ¿»»««¿»∆ƒ

ÌÈzLk ‰·eLÁ86·iÁ ‡e‰L ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ È¯‰Â , ¬»ƒ¿«ƒ«¬≈»»»¿ƒ∆«»
Ôa¯˜a87ÏÎ‡ BÈ‡Â Ôa¯˜ ‡È·Ó CÎÈÙÏe .88. ¿»¿»¿ƒ»≈ƒ»¿»¿≈∆¡»

ראשונה 83) ראיה (אלא הזמן באותו היו שלא "וכגון
בין  בסוף שניה וראיה שבת, ערב של השמשות בין בתחילת

שם. זבים, ר"ש שבת)", מוצאי של זבים 84)השמשות
פ"א. שם ותוספתא שאם 85)שם, ה"ח, למעלה ראה

אבל  מצטרפות. אינן – לראיה ראיה בין גמור יום הפסיק
יום  הפסק היה ולא בשבת, היתה הראיות מן שאחת יתכן

לטומאה. זב והוא לראיה ראיה בין למעלה 86)גמור ראה
היתה 87)הי"ב. לא הראיות משתי אחת אף ואולי

ואינו  ראיות שלש כאן ואין בלילה, ומקצתה ביום מקצתה
קרבן. ונשרפת,88)חייב הספק על באה העוף שחטאת

הי"ג. זה בפרק ולמעלה ה"וֿז, פ"א למעלה ראה

ה'תש"פ  שבט י"ח חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומונה 1) טמא הוא זיבות בהן רואה שהזב שהימים יבאר

משיפסוק.

.‡‡e‰ È¯‰ ˙e·ÈÊ Ô‰a ‰‡B¯ ·f‰L ÌÈÓi‰ Ïk»«»ƒ∆«»∆»∆ƒ¬≈
‡ÓË2˙e·Èf‰ ˜ÒÙiLÎe .3ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ4 »≈¿∆ƒ¿…«ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

ÈÚÈ·Ma Ï·BËÂ ,‰·Êk5ÈÈÓM·e ,BLÓL ·È¯ÚÓe ¿»»¿≈«¿ƒƒ«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
Ba¯˜ ‡È·Ó6‰‡¯ Ì‡Â .˙Bi‡¯ LÏL ÏÚa ‰È‰ Ì‡ ≈ƒ»¿»ƒ»»««»¿ƒ¿ƒ»»

Ï·hL ¯Á‡ ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa elÙ‡ ,·BÊ ÏL ‰i‡¿̄ƒ»∆¬ƒ¿¿ƒƒ««∆»«
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ,Ïk‰ ¯˙Ò -»««…«¿ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

‰B¯Á‡‰ ‰i‡¯ ÌBÈ ¯Á‡Ó7. ≈««¿ƒ»»«¬»

זב 2) יהיה כי איש "איש ג) טו, (ויקרא בפסוק כמפורש
הוא". טמא זובו רבינו 3)מבשרו כתב ג בהלכה להלן גם

ופסק  טהור ומצא עצמה הטומאה ביום "בדק לשונו: וזה
טהרה. הפסק צריך שהוא ומכאן וכו', ויקרא 4)הזוב"

לטהרתו". ימים שבעת לו וספר מזובו הזב יטהר וכי יג, שם,
בשרו 5) ורחץ וגו' ימים שבעת לו "וספר (שם): שנאמר

שתי  בעל זב הוא ואם וטהר". מעיין) (=מי חיים במים
וטהור. בכך לו די השמיני 6)ראיות "וביום ידֿטו: שם,

והאחד  חטאת אחד וגו' יונה בני שני או תורים שתי לו יקח
האחרונה.7)עולה". הראיה יום למחרת פירוש

.·BÈ‡ - ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ „Á‡a È¯˜ ‰‡¯L ·Ê»∆»»∆ƒ¿∆»ƒƒ¿«¿≈«¿ƒ»≈
‡È·Óe ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÌÈÏLÓe ,„·Ïa BÓBÈ ‡l‡ ¯˙BÒ≈∆»ƒ¿««¿ƒƒ¿»»ƒ≈ƒ
¯ÙBÒ - ÈLÈÓÁ‰ ÌBia È¯˜ ‰‡¯ ?„ˆÈk .Ba¯»̃¿»≈«»»∆ƒ««¬ƒƒ≈

ÌÈÓÈ ‰LÏL ÂÈ¯Á‡8Ba¯˜ ‡È·Óe ,ÈLÈÏMa Ï·BËÂ , «¬»¿»»ƒ¿≈«¿ƒƒ≈ƒ»¿»
.ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ

ארבעה 8) רק לו ונשארו נסתרה החמישי היום שספירת
השבעה. להשלים שלושה עוד להם ומוסיף נקיים, ימים

.‚‡ˆÓe ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ˜„aL ·Ê»∆»«¿ƒƒ≈«¿ƒ»»»
˜„a ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ,‰Ú·L Ïk ˜„a ‡ÏÂ ,¯B‰Ë»¿…»«»ƒ¿»««¿ƒƒ»«
˜„a elÙ‡ .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯B‰Ë ‡ˆÓe»»»¬≈∆¿∆¿«»√»¬ƒ»«

‡Óh‰ ÌBÈadÓˆÚ ‰9·Bf‰ ˜ÒÙe ,¯B‰Ë ‡ˆÓe10, ¿«À¿»«¿»»»»»««
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‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙lÁ˙a ¯ÁÓÏ ˜„a ‡ÏÂ11˜„·e , ¿…»«¿»»ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ»»«
ÈÚÈ·Ma12ÈÈÓMa B‡13ÈÓÈ BÏ eÏÚ - ¯B‰Ë ‡ˆÓe «¿ƒƒ«¿ƒƒ»»»»¿≈

.‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰Â ,‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»«¬≈∆¿∆¿«»√»

כן.9) אחרי בדק זיבה, זה לפני שראה יום שבאותו פירוש
טהור".10) ומצא הזוב "ופסק להיות שצריך נראה
ימי 11) שבעת של הראשון היום שהוא למחר כלומר,

ימי 12)הטהרה. בסוף בדק אם גם כי אליעזר רבי לדעת
הספירה  ימי בהתחלת בדק ולא שביעי יום שהוא הטהרה

הטהרה. ימי של ראשון יום שהבדיקה 13)שהוא כלומר:
היתה  הראשונה הבדיקה ואילו השמיני, ביום היתה השנייה
בהתחלת  בדיקה כאן שהיתה הספירה, של הראשון ביום
שביעי, ביום שהוא הספירה בסוף בדיקה היתה ולא הספירה
היתה  אם שאף וסובר (שם) חנינא רבי על שחולק וכרב,
בדיקה  היתה ולא ראשון) (ביום הספירה בהתחלת בדיקה
בסוף  בדיקה שהיתה או שביעי), (ביום הספירה בסוף
טהור  הספירה, בהתחלת בדיקה היתה לא אם אבל הספירה,
בהתחלה  לא בדיקה היתה לא אם אבל אליעזר, רבי לפי
ביום  וכן עצמו, הטומאה ביום שבדק פי על אף בסוף, ולא
ו  בפרק רבינו כתב וכן משנה). (כסף טהור אינו - השמיני
אם  "וכן זבה: לעניין כב הלכה ביאה, איסורי מהלכות
הח' וביום טהור, ומצאה הספירה מימי ראשון ביום בדקה
שצריך  משמע טהרה", בחזקת זו הרי טהור, ומצאה

טהו  שתהיה כדי הראשון ביום ביום שתבדוק כשתבדוק רה
שתבדוק  צריך הראשון ביום בדקה לא אם אבל השמיני,
ג' ביום "בדקה כן אחרי שם כתב שכן השביעי, ביום
מימי  ראשון ביום בדקה ולא הדם שפסק ומצאה לזיבתה
בחזקת  זו הרי טהור ומצאה בדקה ובשביעי הספירה,

משנה). (לחם לזב" הדין "והוא שם והוסיף טהרה".

.„.Ôa¯˜ È„ÈÏ ‰‡È·Ó dÈ‡ ˙¯˙BÒ ‡È‰L ‰i‡¯ Ïk»¿ƒ»∆ƒ∆∆≈»¿ƒ»ƒ≈»¿»
È¯‰Â ,ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ˜ÈÒÙ‰Â ˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡¯ ?„ˆÈk≈«»»¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ«¬≈

‰BÓ ‡e‰‰‡¯ ‰Ú·M‰ CB˙·e ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»»
˙¯˙BÒ ‡l‡ ,ÌÈzLÏ ˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ - ·BÊ ÏL ‰i‡¿̄ƒ»∆≈»ƒ¿»∆∆«¿«ƒ∆»∆∆

˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe14ÈÓÈ CB˙a ‰‡¯ elÙ‡ .e¯‡aL BÓk «¿ƒƒ¿¿∆≈«¿¬ƒ»»¿¿≈
Ì˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡ ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙Bi‡¯ LÏL ‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»»¿ƒ««¬ƒ»»»
ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ elÙ‡ ,„Á‡ ÌBÈa¿∆»¬ƒ»»»¿ƒ¿¿ƒƒ
˙Bi‡¯L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÏL∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ≈≈ƒ»¿»∆¿ƒ
ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ .Ô‰ ‰¯È˙ÒÏ el‡15- ≈ƒ¿ƒ»≈»»»¿ƒ¿≈¿ƒƒ

ÔÈ¯˙BÒ el‡ ˙Bi‡¯ ÔÈ‡L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó16ÌÈ¯·c ‰na . ≈ƒ»¿»∆≈¿ƒ≈¿ƒ«∆¿»ƒ
˙Bi‡¯ ÈzL ÏÚa ·Êa ?ÌÈ¯eÓ‡17LÏL ÏÚa ·Ê Ï·‡ ; ¬ƒ¿»««¿≈¿ƒ¬»»««»

˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯L18ÈÈÓL ÏÈÏa19˙Ú·L ¯Á‡lL ∆»»»¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆¿««ƒ¿«
˙Bi‡¯ LÏL ÏÚ ÈL Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ≈≈ƒ»¿»≈ƒ«»¿ƒ
ÏÚ Û‡L .˙BBL‡¯‰ LÏM‰ ÏÚ „Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ,el‡≈∆»»¿»∆»««»»ƒ∆««
ÔÓÊÏ ‡ˆÈ ‡Ï È¯‰ ,˙B¯˙BÒ ˙BB¯Á‡ LÏL ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»«¬¿¬≈…»»ƒ¿«

Ôa¯˜Ï Èe‡¯L20‡e‰ ÔÓÊ ¯qÁÓ ‰ÏÈl‰Â .21ÏkÏ22, ∆»¿»¿»¿««¿»¿À«¿««…
˙„ÏBiÓ ıeÁ23‡È‰L ,„Á‡Â ÌÈBÓL ÏÈÏa ‰ÏÈt‰L ƒ∆∆∆ƒƒ»¿≈¿ƒ¿∆»∆ƒ

ÈL Ôa¯˜ ‰‡È·Ó24‰Ê ¯·„Â .e¯‡aL BÓk ,ÈtÓ ¿ƒ»»¿»≈ƒ¿∆≈«¿¿»»∆ƒƒ
‰Ïaw‰25. ««»»

אחרים.14) נקיים ימים שבעה 15)שבעה שנגמרו אחר

נקיים. נקיים.16)ימים שבעה ספירת כבר שנגמרו משום
ולכך 17) בלבד, שבעה בספירת אלא בקרבן התחייב שלא

ראיות  שלוש הנקיים, ספירת גמר אחר שמיני, בליל ראה אם
בקרבן. הוא מתחייב חייב 18)- וגם נקיים שבעה שסופר

השמיני. ביום שלוש 19)קרבן שמיני בליל ראה כלומר:
למחרת 20)ראיות. עד קרבנו להביא יכול אינו שהרי

שמיני  ליל של הראיות ג' ונחשבות השמיני. יום שהוא
הראשונות. הראיות בג' שהתחילה ארוכה זיבה בו יש כאילו

אינו 21) שמיני, יום עד קרבנו מביא שאינו מה כלומר:
אלא  קרבנות, מקריבין אין ובלילה לילה, שהוא משום
אם  כך ומשום השמיני. יום עד עוד זמנו הגיע שלא משום
לזיבה  אלו ראיות נחשבות ראיות, שלוש שמיני בליל ראה

התורה.22)ארוכה. דיני א 23)לכל  פרק למעלה ראה
מלידתה, יום שמונים בתוך שהפילה שהיולדת ח, הלכה
ההפלה. ועל הלידה על אחד קרבן מביאה מלאת, ימי שהם

אלא 24) אינו הקרבן חיוב וכל זמן מחוסר שלילה פי על אף
ובכל  - אחד בקרבן פטורה להיות צריכה והיתה פ"א. ביום
"ובמלאת  ו) יב, (ויקרא שנאמר משום שני קרבן מביאה זאת
הלל  בית ודרשו וגו'" כבש תביא לבת או לבן טהרה ימי

לרבות לבת" "או שם) ואחד.(כריתות שמונים אור
"או".25) של מריבוי נלמד אלא בכתוב מפורש זה שאין

.‰ÌBÈa ˙Bi‡¯ ÈzLe ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»««¿≈¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿
ÏÚ ÈL Ôa¯˜ ‡È·Óe ,ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ÈÈÓL¿ƒƒ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ≈ƒ»¿»≈ƒ«
·Ê Ïk ÏL ‰BL‡¯ ‰i‡¯ È¯‰L ;˙BB¯Á‡‰ ˙B·ÈÊƒ»«¬∆¬≈¿ƒ»ƒ»∆»»

‰·eLÁ ‡È‰ Ú¯Ê ˙·ÎLk26ÌÈzL ‰È¯Á‡ ‰‡¯ Ì‡Â , ¿ƒ¿«∆«ƒ¬»¿ƒ»»«¬∆»¿«ƒ
Ôa¯˜Ï Ì‰nÚ ˙Ù¯ËˆÓ -27ÌÈzL ‰‡¯ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»∆∆ƒ»∆¿»¿»¬»ƒ»»¿«ƒ

,˙Ù¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÈÈÓL ÌBÈa ˙Á‡Â ÈÈÓL ÏÈÏa¿≈¿ƒƒ¿««¿¿ƒƒ≈ƒ¿»∆∆
‰B¯Á‡‰ BÊ ‰·Èf‰ ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â28. ¿≈≈ƒ»¿»««ƒ»»«¬»

קרי.26) כבעל הוא הרי אלא זב, דין עליו ואין
כקרי,27) אלא אינה ראשונה שראיה פי על אף כלומר:

- בקרבן לחייבו שאחריה לשתיים היא מצטרפת זאת ובכל
שלילה  פי על אף שמיני, בליל זוב של אחת ראייה ראה אם
ראיות  לשתי היא מצטרפת למעלה, כמבואר זמן מחוסר

שני. בקרבן לחייבו למחר, דברי 28)שראה המשך שם
עיקר  שהרי הוא". זמן מחוסר "לילה שסובר למי יוחנן רבי

זב. נעשה ראיות שבשתי בלילה, היה הזיבה

.ÂBÓBÈ Ôa ÔË˜ elÙ‡ ,‰·ÈÊa ÔÈ‡nË˙Ó Ïk‰29, «…ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¬ƒ»»∆
ÌÈ„·Ú‰Â ÌÈ¯b‰Â30,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰ËBLÂ L¯ÁÂ , ¿«≈ƒ¿»¬»ƒ¿≈≈¿∆¿≈»∆ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡È·nL31‰¯tk32ÌÈL„wa ÔÏÈÎ‡‰Ï È„k33 ∆¿ƒƒ¬≈∆«»»¿≈¿«¬ƒ»«√»ƒ

.˙Úc Ôa BÈ‡L ÔË˜k Ô‰ È¯‰L ,˙ÏÎ‡ Ô˙‡hÁÂ¿«»»∆¡∆∆∆¬≈≈¿»»∆≈∆««
Ì„‡ ÒÈ¯Òe34‰nÁ ÒÈ¯Òe35ÏÎk ‰·ÈÊa ÔÈ‡nË˙Ó ¿ƒ»»¿ƒ«»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»

ÌÈL‡‰36. »¬»ƒ

יומו,29) בן קטן לאתויי "הכל" לב: ונדה ג. בערכין ואמרו
(ויקרא לומר תלמוד מה -דתניא איש"? "איש ב) טו,

בזיבה. שמטמא אחד יום בן תינוק עבדים 30)לרבות
עבדות. לשם וטבלו שמלו החרש 31)כנענים [על

איסור  עליהם ואין ממצוות שפטורים פי על אף והשוטה,
במצוות, שמחוייבים ועבדים גרים אבל קדשים. לאכול
יב]. משנה יד פרק בנגעים כמפורש עליהם, מביאים בוודאי
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וסיפוג. טבילה כדי שם.73)מאשר למעלה ראה
ארוכה 74) אחת ראיה שאף להשמיענו ובא מ"ד, פ"א זבים

כמו  קרבן, לחייבו קצרה אחת ראיה עם מצטרפת כשתים
אחת  שראיה כיון לומר: נטעה שלא נפרדות, ראיות שלש
למדים  קצרה וראיה רר", מ"בזובו ב'סיפרא' למדו ארוכה
"או  אומר שהפסוק וכיון שם) למעלה (ראה מ"החתים"
('משנה  מצטרפות ואינן זה או זה או הכוונה החתים",

שם). זבים אחרונה'

.·Èd˙ˆ˜Óe ÌBi‰ ÛBÒa d˙ˆ˜Ó ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»««ƒ¿»»¿«ƒ¿»»
‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a75ÌÈzLk ‰k¯‡ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,76 ƒ¿ƒ«««¿»««ƒ∆≈»¬À»ƒ¿«ƒ

‰i‡¯‰ ÔÈ˜lÁÓ ÌÈÓi‰L ,˙Bi‡¯ ÈzL el‡ È¯‰ -77. ¬≈≈¿≈¿ƒ∆«»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
‡e‰L ,˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»∆¿ƒ»««≈«¿»∆

‰ÏÈl‰ ÔÓe ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ78‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -79. »≈ƒ«ƒ««¿»¬≈∆»≈¿À¿»

של 75) וזמן היום סוף של זמן לנו ידוע היה אם פירוש,
היום  בסוף שהתחילה אחת ראיה ראה והוא הלילה, תחילת
פ"א  זבים הרא"ש פירוש (ראה הלילה בתחילת ונגמרה

אחד 76)מ"ו). ורגע היום, בסוף אחד רגע נמשכה אלא
הלילה. רבי 77)בתחילת "ומודה פ"א: זבים תוספתא

בה  שאין אע"פ השמשות בין אחת ראיה ראה שאם יוסי,
ימים  ששני מפני ראיות, שתי בידו יש וסיפוג, טבילה כדי

אותה". מן 78)חולקים ספק השמשות בין רבנן, "תנו
רש"י) משניהם. בו יש אם ספק (כלומר, הלילה ומן היום
הלילה" מן כולו שהוא וספק היום מן כולו שהוא וספק
החמה  משתשקע הזמן משך הוא השמשות ובין לד:) (שבת
ה"ד). פ"ה שבת בהל' (ראה בינונים כוכבים ג' שייראו עד

טמא 79) ספק כלומר, מ"ו. זבים דמס' ופ"א שם, תוספתא
כבעל  אלא טמא אינו או נקיים שבעה ספירת  שצריך כזב
וגם  יום גם הוא השמשות בין שמא ה"ו), למעלה (ראה קרי
והימים  הלילה, ומקצת היום מקצת ראה והוא לילה,

ראיות. לשתי הראיה את חולקים

.‚ÈÈ¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡Â ÌBia ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»«««¿««≈«¿»¬≈
‰‡ÓËÏ È‡cÂ ‰Ê80Ôa¯˜Ï ˜ÙÒÂ81Ôa¯˜ ‡È·Óe , ∆««¿À¿»¿»≈¿»¿»≈ƒ»¿»

ÏÎ‡ BÈ‡Â82. ¿≈∆¡»

ראיות 80) שתי כאן יש כי נקיים, שבעה לספור כלומר,
ביום 81)לפחות. מקצתה היתה השמשות בין ראיית שמא

לשניים, הזאת הראיה את חלקו והימים בלילה, ומקצתה
קרבן  וחייב ראיות שלש כאן יש הראשונה הראיה עם וביחד
בלבד  ראיות שתי אלא כאן שאין או שם), למעלה (ראה

שם. זבים במס' הוא זה ודין קרבן, כאן שחטאת 82)ואין
ה"ו  פ"א למעלה ראה נאכלת, אינה הספק על הבאה העוף

וה"ז.

.„È[˙aL ÏL] ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡ ‰i‡¯ [‰‡¯]»»¿ƒ»««≈«¿»∆«»
˙aL È‡ˆBÓ ÏL ˙BLÓM‰ ÔÈa ‰iL ‰i‡¯e83È¯‰ - ¿ƒ»¿ƒ»≈«¿»∆»≈«»¬≈

Ôa¯˜Ï ˜ÙÒÂ ‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ ‰Ê84- ‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ . ∆»≈¿À¿»¿»≈¿»¿»»≈¿À¿»
‰iLe ˙aL ·¯Úa ‰˙È‰ ‰BL‡¯ ‰i‡¯ ‡nL∆»¿ƒ»ƒ»»¿»¿∆∆«»¿ƒ»
Ô‡k ÔÈ‡Â Ô‰ÈÈa ˙aL ˜ÈÒÙ‰ È¯‰Â ,˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»«¬≈ƒ¿ƒ«»≈≈∆¿≈»

ÏÏk ˙e·ÈÊ85˙Á‡ ‡nL - Ôa¯˜Ï ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â ; ƒ¿»«¬≈»≈¿»¿»∆»««
‡È‰L ,‰ÏÈla d˙ˆ˜Óe ÌBia d˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ Ô‰Ó≈∆»¿»ƒ¿»»«ƒ¿»»««¿»∆ƒ

ÌÈzLk ‰·eLÁ86·iÁ ‡e‰L ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ È¯‰Â , ¬»ƒ¿«ƒ«¬≈»»»¿ƒ∆«»
Ôa¯˜a87ÏÎ‡ BÈ‡Â Ôa¯˜ ‡È·Ó CÎÈÙÏe .88. ¿»¿»¿ƒ»≈ƒ»¿»¿≈∆¡»

ראשונה 83) ראיה (אלא הזמן באותו היו שלא "וכגון
בין  בסוף שניה וראיה שבת, ערב של השמשות בין בתחילת

שם. זבים, ר"ש שבת)", מוצאי של זבים 84)השמשות
פ"א. שם ותוספתא שאם 85)שם, ה"ח, למעלה ראה

אבל  מצטרפות. אינן – לראיה ראיה בין גמור יום הפסיק
יום  הפסק היה ולא בשבת, היתה הראיות מן שאחת יתכן

לטומאה. זב והוא לראיה ראיה בין למעלה 86)גמור ראה
היתה 87)הי"ב. לא הראיות משתי אחת אף ואולי

ואינו  ראיות שלש כאן ואין בלילה, ומקצתה ביום מקצתה
קרבן. ונשרפת,88)חייב הספק על באה העוף שחטאת

הי"ג. זה בפרק ולמעלה ה"וֿז, פ"א למעלה ראה

ה'תש"פ  שבט י"ח חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומונה 1) טמא הוא זיבות בהן רואה שהזב שהימים יבאר

משיפסוק.

.‡‡e‰ È¯‰ ˙e·ÈÊ Ô‰a ‰‡B¯ ·f‰L ÌÈÓi‰ Ïk»«»ƒ∆«»∆»∆ƒ¬≈
‡ÓË2˙e·Èf‰ ˜ÒÙiLÎe .3ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ4 »≈¿∆ƒ¿…«ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

ÈÚÈ·Ma Ï·BËÂ ,‰·Êk5ÈÈÓM·e ,BLÓL ·È¯ÚÓe ¿»»¿≈«¿ƒƒ«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
Ba¯˜ ‡È·Ó6‰‡¯ Ì‡Â .˙Bi‡¯ LÏL ÏÚa ‰È‰ Ì‡ ≈ƒ»¿»ƒ»»««»¿ƒ¿ƒ»»

Ï·hL ¯Á‡ ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa elÙ‡ ,·BÊ ÏL ‰i‡¿̄ƒ»∆¬ƒ¿¿ƒƒ««∆»«
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ,Ïk‰ ¯˙Ò -»««…«¿ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

‰B¯Á‡‰ ‰i‡¯ ÌBÈ ¯Á‡Ó7. ≈««¿ƒ»»«¬»

זב 2) יהיה כי איש "איש ג) טו, (ויקרא בפסוק כמפורש
הוא". טמא זובו רבינו 3)מבשרו כתב ג בהלכה להלן גם

ופסק  טהור ומצא עצמה הטומאה ביום "בדק לשונו: וזה
טהרה. הפסק צריך שהוא ומכאן וכו', ויקרא 4)הזוב"

לטהרתו". ימים שבעת לו וספר מזובו הזב יטהר וכי יג, שם,
בשרו 5) ורחץ וגו' ימים שבעת לו "וספר (שם): שנאמר

שתי  בעל זב הוא ואם וטהר". מעיין) (=מי חיים במים
וטהור. בכך לו די השמיני 6)ראיות "וביום ידֿטו: שם,

והאחד  חטאת אחד וגו' יונה בני שני או תורים שתי לו יקח
האחרונה.7)עולה". הראיה יום למחרת פירוש

.·BÈ‡ - ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ „Á‡a È¯˜ ‰‡¯L ·Ê»∆»»∆ƒ¿∆»ƒƒ¿«¿≈«¿ƒ»≈
‡È·Óe ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÌÈÏLÓe ,„·Ïa BÓBÈ ‡l‡ ¯˙BÒ≈∆»ƒ¿««¿ƒƒ¿»»ƒ≈ƒ
¯ÙBÒ - ÈLÈÓÁ‰ ÌBia È¯˜ ‰‡¯ ?„ˆÈk .Ba¯»̃¿»≈«»»∆ƒ««¬ƒƒ≈

ÌÈÓÈ ‰LÏL ÂÈ¯Á‡8Ba¯˜ ‡È·Óe ,ÈLÈÏMa Ï·BËÂ , «¬»¿»»ƒ¿≈«¿ƒƒ≈ƒ»¿»
.ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ

ארבעה 8) רק לו ונשארו נסתרה החמישי היום שספירת
השבעה. להשלים שלושה עוד להם ומוסיף נקיים, ימים

.‚‡ˆÓe ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ˜„aL ·Ê»∆»«¿ƒƒ≈«¿ƒ»»»
˜„a ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ,‰Ú·L Ïk ˜„a ‡ÏÂ ,¯B‰Ë»¿…»«»ƒ¿»««¿ƒƒ»«
˜„a elÙ‡ .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯B‰Ë ‡ˆÓe»»»¬≈∆¿∆¿«»√»¬ƒ»«

‡Óh‰ ÌBÈadÓˆÚ ‰9·Bf‰ ˜ÒÙe ,¯B‰Ë ‡ˆÓe10, ¿«À¿»«¿»»»»»««
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זב.32) מטעם שמחוייבים קרבונותיהם מביאים אחרים
להם 33) להאכיל שאסור כשם זה, לפני להאכילם שאסור

אחרים. אדם.34)איסורים ידי על שלא 35)שנסתרס
אמו. ממעי סריס שנולד כגון מעולם, חמה ואף 36)ראה
זיבות. להם יש - זרע שכבת להם שאין פי .על

.ÊÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰37È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˙B - «À¿¿»«¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆À¿≈
LÈ‡‰38‰M‡‰ È¯ÓÁÂ39,ÌÈLk Ì„a ÔÈ‡nË˙Ó : »ƒ¿À¿≈»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»¿»ƒ

˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ .ÌÈL‡k Ô·Ï·e40‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿…∆«¬»ƒ¿À¿»»¿»≈¿ƒ»ƒ»»
˙Bi‡¯ LÏL ÏÚa Ô‰Ó „Á‡41Ìc ‰˙‡¯L ‰·Ê B‡ ∆»≈∆««»¿ƒ»»∆»¬»»
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL42Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó -43BÈ‡Â ¿»»ƒ∆««∆¿ƒƒ»¿»¿≈

ÏÎ‡44‰‡¯Â Ô·ÏÏ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ ‰È‰ . ∆¡»»»∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿…∆¿»»
‰‡¯Â Ì„‡Ï B‡ ,Ì„‡45¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - Ô·Ï46. …∆¿…∆¿»»…∆¬≈∆≈≈

בגמרא 37) שאמרו פי על ואף נקבה, ספק זכר ספק הם
היא  בעלמא ברייה לא - היא עצמה בפני ברייה אנדרוגינוס
א). משנה ב פרק זבים טוב יום (תוספות ספק אלא

דם.38) בראה מטמא ואינו זב שהוא בלובן מטמא שהאיש
בלובן.39) טמאה אינה אבל דם בראיית טמאה שהאשה
בלובן;40) מטמאה ואינה נקבה היא שמא לובן, ראה שאם

אם  "אבל בדם. טמא ואינו זכר הוא שמא דם, ראה ואם
(רע"ב  נפשך" ממה וודאי טומאתן כאחד ואודם לובן ראה

קרבן.41)שם). להביא הזב חייב שאז זוב שאז 42)של
קרבן. להביא הזבה על 43)חייבת הבאה העוף חטאת

נשרפת.44)הספק. הספק על הבאה העוף שחטאת
דם.45) ימים ג' שראה אחר נקיים שבעה את 46)מנה

זה  אין באודם וגם בלובן גם שמטמא פי על שאף הספירה,
אבל  אשה; היא ושמא איש הוא שמא ספק, מחמת אלא
האודם  אין - איש של לובן ראיית משום נקיים ז' כשסופר
ראיית  אין כן וכמו איש, של ללובן סותר אשה, משום שהוא
לאחר  שסופר הנקיים שבעת את סותרת איש, של לובן

אש  של אודם ה.שראה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מצרעתו,1) שיתרפא אחר המצורע שמביא הקרבנות יבאר

לו. עושים וכיצד שטובל, והטבילות

.‡BzÚ¯vÓ Úe¯v‰ ‡t¯˙iLk2ÔÈ¯‰ËnL ¯Á‡ , ¿∆ƒ¿«≈«»«ƒ»«¿««∆¿«¬ƒ
B˙B‡3Ê¯‡ ıÚa4·BÊ‡Â5˙ÚÏB˙ ÈLe6ÌÈ¯tˆ ÈzLe7 ¿≈∆∆¿≈¿ƒ««¿≈ƒ√ƒ

B¯Oa Ïk ˙‡ ÔÈÁl‚Óe8B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe9Ïk ¯Á‡ , ¿«¿ƒ∆»¿»«¿ƒƒ««»
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒkÈ ˙‡Ê10ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰BÓe11ÌBi·e , …ƒ»≈ƒ»«ƒ∆ƒ¿«»ƒ«

‰iL BzÁÏ‚z Ál‚Ó ÈÚÈ·M‰12‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚zk13 «¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿«¿¿ƒ»«ƒ¿««»ƒ»
Ï·BËÂ14ÌBÈ Ïe·Ë ‡e‰ È¯‰Â ,15BLÓL ·È¯ÚÓe16, ¿≈«¬≈¿«¬ƒƒ¿

‰iL ÌÚt Ï·BË ÈÈÓMa ¯ÁÓÏe17Ck ¯Á‡Â ¿»»«¿ƒƒ≈««¿ƒ»¿««»
¯Á‡ ÈÈÓMa Ï·BË ‰Ó ÈtÓe .ÂÈ˙Ba¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ»¿¿»ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ««

‰‡ÓËa ÏÈ‚¯ ‰È‰L ÈtÓ ?LÓ‡Ó Ï·BhL18ÈÓÈa ∆≈≈∆∆ƒ¿≈∆»»»ƒ¿À¿»ƒ≈
BËeÏÁ19‡ÓË ‡nLÂ ,‰‡ÓË ÌeMÓ ¯‰Ê BÈ‡Â , ¬¿≈ƒ¿»ƒÀ¿»¿∆»ƒ¿»

ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa ÈÈÓMa Ï·BË CÎÈÙÏ .Ï·hL ¯Á‡««∆»«¿ƒ»≈«¿ƒƒ¿∆¿««»ƒ
ÌML ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙kLÏa20ÁÈq‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿««¿…»ƒ∆»««ƒ∆…ƒƒ«

BzÚ„21. «¿

כללי 2) פ"ט, עד מפ"א צרעת טומאת בהלכות וראה מנגעו,

הוא 3)הנגע. כיצד פי"א, צרעת טומאת בהלכות ראה
והצפרים. האזוב הארז, עץ של ארז 4)הסדר עץ של מקל

ד). יד, ויקרא קטן.5)(רש"י צבוע 6)צמח צמר חוט
תולעת. מביצי נלקח והצבע אדום, שנאמר 7)בצבע כמו

ארז, ועץ טהורות חיות צפרים שתי למטהר "ולקח (שם):
ואזוב". תולעת ובמשנה 8)ושני בשרו, שעל שערו כל

העביר  המצורע, את לגלח לו "בא ב) משנה פי"ד (נגעים
בשרו". כל על הטהרה,9)תער מעשה את שעשה אחרי

וטהר". במים ורחץ שערו כל את "וגלח ח ) (שם, ככתוב
שהרי 10) המחנה"; אל יבוא "ואחר (שם): שנאמר כמו

מחנה  שכינה, מחנה שהם מחנות לג' מחוץ נשלח מצורע
אשר  ימי כל מו): יג, (שם שכתוב כמו ישראל, ומחנה לויה
מושבו"; למחנה מחוץ ישב, בדד הוא, טמא יטמא בו הנגע
שאר  עם אף ישב שלא נשמע ישב" "בדד שכתוב ממה
לויה  במחנה מותר מת שטמא מת, וטמא זב כמו טמאים,
ומותר  לויה במחנה גם אסור וזב שכינה, במחנה ואסור
ומפתח  ישראל. במחנה גם אסור והמצורע ישראל, במחנה
תוספתא, (ראה ישראל מחנה הוא הבית הר עד ירושלים
נכנס  נטהר שהוא ואחר מ"ח). פ"א לכלים בפיה"מ הובאה
שאסור  ימים, שבעת לביתו מחוץ יושב אבל לירושלים,
א). הלכה צרעת טומאת מהלכות (פי"א המיטה בתשמיש

הטומאה"11) אב הוא "עדיין אלו ימים שבעת ובמשך
ב). הלכה (שם, במגע וכלים אדם שנאמר 12)לטמא

וגו'. שערו" כל את יגלח השמיני ביום "והיה ט): (שם,
שם.13) בנגעים את 14)משנה "ורחץ (שם): שנאמר

וטהר". במים משנה 15)בשרו (שם שני במעשר ואוכל
שם). צרעת טומאת והלכות אם 16)ג, בתרומה, ואוכל

ושם). (שם, כהן ת"ק 17)הוא בין מחלוקת ח. משנה שם
לא  שהרי מדרבנן, היא זו וטבילה כת"ק. ופסק יהודה, לרבי

ספר). (קרית זו טבילה שצריך בתורה ל:18)כתוב יומא
מוחלט.19) מצורע שהיה הימים שם:20)כלומר, נגעים

משנה  פ"ב ובמדות וכו'". המצורעים בלשכת טבל "ומצורע
נשים. בעזרת היתה המצורעים שלשכת מפורש ה,

(יומא 21) לטבול והצריכוהו חכמים הבדילו לא נטמא, ולא
ושביעי  שלישי הזאה גם צריך דעתו הסיח שאם שם),

היסח). ד"ה שם, (תוספות

.·¯Á‡ B‡ ÈÈÓMa Ál‚Â ÈÚÈ·Ma Ál‚ ‡ÏÂ ¯Á‡˙ƒ¿«≈¿…ƒ««¿ƒƒ¿ƒ««¿ƒƒ««
,BLÓL ·È¯ÚÈÂ ÏaËÈ Ál‚iL ÌBia - ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ«∆¿««ƒ¿…¿«¬ƒƒ¿

ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·È ¯ÁÓÏe22‰iL ÌÚt ÏaËiL ¯Á‡ ¿»»»ƒ»¿¿»««∆ƒ¿…««¿ƒ»
e¯‡aL BÓk23ıeÁ „ÓBÚ Ú¯ˆn‰ ?BÏ ÔÈOBÚ „ˆÈk . ¿∆≈«¿≈«ƒ«¿…»≈
Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ24˙t˜Ò‡a ˙ÈÁ¯ÊÓ Á˙t „‚k25¯ÚL ¿∆¿«ƒ¿»≈¿∆∆∆«ƒ¿»ƒ¿«¿À«««

¯B˜È26·¯ÚÓÏ ÂÈÙe27È¯qÁÓ Ïk ÌÈ„ÓBÚ ÌLÂ . ƒ»»»¿«¬»¿»¿ƒ»¿À¿≈
Ô˙B‡ ÔÈ¯‰ËnL ˙Úa ‰¯tk28˙‡ ÔÈ˜LÓ ÌLÂ , «»»¿≈∆¿«¬ƒ»¿»«¿ƒ∆

˙BËBq‰29‡e‰Lk Ú¯ˆÓ ÏL ÌL‡ Á˜BÏ Ô‰k‰Â . «¿«…≈≈«»»∆¿…»¿∆
ÈÁ30BÙÈÓe31ÔÓM‰ ‚Ï ÌÚ32Á¯ÊÓa33Ïk C¯„k , «¿ƒƒ…«∆∆¿ƒ¿»¿∆∆»

˙BÙez‰34BÓˆÚ ÈÙa ‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÛÈ‰ Ì‡Â . «¿¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆ƒ¿≈«¿
‡ˆÈ -35„Ú Ú¯ˆÓ ÏL ÌL‡‰ ˙‡ ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â . »»¿««»≈ƒ∆»»»∆¿…»«
Á˙t‰36,ÂÈÏÚ CÓBÒÂ ‰¯ÊÚÏ ÂÈ„È ÈzL ÒÈÎÓe , «∆««¿ƒ¿≈»»»¬»»¿≈»»

„iÓ B˙B‡ ÔÈËÁBLÂ37,BÓc ˙‡ ÌÈ‰k ÈL ÔÈÏa˜Óe . ¿¬ƒƒ»¿«¿ƒ¿≈…¬ƒ∆»
„Á‡Â ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ B˜¯BÊÂ ÈÏÎa Ïa˜Ó „Á‡∆»¿«≈ƒ¿ƒ¿¿««≈«ƒ¿≈«¿∆»
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B„Èa38˙ÈÓÈ‰39‰¯ÚÓe40‰fÓe ˙ÈÏ‡ÓO‰ B„ÈÏ41 ¿»«¿»ƒ¿»∆¿»«¿»ƒ«∆
˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡a42- ‰lÁz Ï‡ÓOa Ïa˜Â ‰pL Ì‡Â . ¿∆¿»«¿»ƒ¿ƒƒ»¿ƒ≈«¿…¿ƒ»

ÏÒt43k‰ .B˜¯BÊÂ BÎÈÏBÓ ÈÏka Ìc‰ ˙ˆ˜Ó ÏawL Ô‰ »««…≈∆ƒ≈ƒ¿»«»«¿ƒƒ¿¿
Ìc‰ ÏawL Ô‰k‰ ‡B·È Ck ¯Á‡Â .‰lÁz ÁaÊn‰ ÏÚ««ƒ¿≈«¿ƒ»¿««»»«…≈∆ƒ≈«»

Ú¯ˆn‰ Ïˆ‡ BtÎa44Ú¯ˆn‰Â ÌÈÙaÓ Ô‰k‰ , ¿«≈∆«¿…»«…≈ƒƒ¿ƒ¿«¿…»
ıeÁaÓ45BL‡¯ Ú¯ˆn‰ ÒÈÎÓe ,46ÔÓ Ô‰k‰ Ô˙BÂ ƒ««¿ƒ«¿…»…¿≈«…≈ƒ

BÊ‡ Cez ÏÚ BtÎaL Ìc‰47˙ÈÓÈ‰48Ck ¯Á‡Â . «»∆¿««¿»¿«¿»ƒ¿««»
ÒÈÎÈ Ck ¯Á‡Â ,B„È Ô‰a ÏÚ ÔzÈÂ ˙ÈÓÈ‰ B„È ÒÈÎÈ«¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ≈«…∆»¿««»«¿ƒ

BÏ‚¯ Ô‰a ÏÚ ÔzÈÂ ˙ÈÓÈ‰ BÏ‚¯49ÏÚ Ô˙ Ì‡Â . «¿«¿»ƒ¿ƒ≈«…∆«¿¿ƒ»««
‡ˆÈ ‡Ï - Ï‡ÓO‰50Ck ¯Á‡Â .51B˙‡hÁ ·È¯˜È «¿……»»¿««»«¿ƒ«»

B˙ÏBÚÂ52Ìc‰ ÔziL ¯Á‡Â .53ÏËB ˙BB‰a‰ ÏÚ ¿»¿««∆ƒ≈«»««¿≈
B¯·Á ÏL Btk CB˙Ï ˜ˆBÈÂ ÔÓM‰ ‚lÓ Ô‰k‰54 «…≈ƒ…«∆∆¿≈¿«∆¬≈

˙ÈÏ‡ÓO‰55BÓˆÚ Ûk CB˙Ï ˜ˆÈ Ì‡Â .56.‡ˆÈ - «¿»ƒ¿ƒ»«¿««¿»»
˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡ Ï·BËÂ57Ú·L ‰fÓe BtÎaL ÔÓMa ¿≈∆¿»«¿»ƒ«∆∆∆¿««∆∆«

ÌÈÓÚt58ÌÈL„w‰ L„˜ ˙Èa „‚k59‰Èf‰ Ïk ÏÚ , ¿»ƒ¿∆∆≈…∆«√»ƒ«»«»»
ÔÓMa Úaˆ‡ ˙ÏÈ·Ë60˙Èa „‚k Ôek ‡ÏÂ ‰f‰ Ì‡Â . ¿ƒ«∆¿««∆∆¿ƒƒ»¿…ƒ≈¿∆∆≈

˙B¯Lk - ÌÈL„w‰ L„˜61Ïˆ‡ ‡B·È Ck ¯Á‡Â . …∆«√»ƒ¿≈¿««»»≈∆
Ce˙a ÌL‡‰ Ìc ÌB˜Ó ÏÚ ÔÓM‰ ÔÓ ÔzÈÂ Ú¯ˆn‰«¿…»¿ƒ≈ƒ«∆∆«¿«»»»ƒ¿

BÏ‚¯ Ô‰·e B„È Ô‰·e ÔÊ‡62BtÎaL ÔÓM‰ ÔÓ ¯˙Bp‰Â . …∆…∆»…∆«¿¿«»ƒ«∆∆∆¿«
¯‰Ë˙n‰ L‡¯ ÏÚ epzÈ63¯tk ‡Ï - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .64. ƒ¿∆«…«ƒ¿«≈¿ƒ…»«…ƒ≈
‚l‰ ¯‡Le65ÌÈ‰kÏ ˜lÁ˙Ó66. ¿»«…ƒ¿«≈«…¬ƒ

הוא 22) וכן (כסףֿמשנה). מד: נזיר במשנה הוא פשוט
ז). הלכה ב, פרק מצורע, (מגלת מצורע פרשת בספרא

א.23) הלכה נכנס 24)למעלה כפורים מחוסר שאין לפי
(כסףֿ ח משנה א פרק בכלים כמפורש ישראל, לעזרת

עומד 25)משנה). צא: שבת בפיה"מ ראה (=סף). משקוף
בתוך  לעמוד לו אסור אבל לשער, חוץ שהוא באסקופה
ליכנס  אסורים כפרה ומחוסרי ישראל, לעזרת שנחשב השער
פרק  נגעים המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ישראל, לעזרת
שער  "כנגד ד: הלכה סוטה מהלכות ובפ"ג ט, משנה יד
בחלל  שעומד ז.) (סוטה רש"י דעת אבל מבחוץ". המזרח

העזרה. בקדושת נתקדש שלא פי"ד 26)השער נגעים
השער  הוא ניקנור ושער ניקנור", בשערי ועמד "בא ח משנה
פ"ב, (מדות ישראל לעזרת נשים מעזרת בו שנכנסים העליון
שהביא  גדול אדם של שמו על ניקנור שער ונקרא ו), משנה
נסים, אירעו ובדרך מצרים, של מאלכסנדריא השער דלתות

לח. ביומא מצורע 27)ראה (מגלת מצורע פרשת ספרא
המטהר  האיש את המטהר הכהן "והעמיד ו) הלכה ג, ְִפרשה
אחוריהם  ניקנור בשער מעמידו מועד, אהל פתח ה' לפני

למערב". ופניהם גם 28)למזרח, עומדת ממצורע, חוץ
שמצוה  ז.), סוטה (משנה ניקנור בשער טהרתה בעת היולדת
(פרשת  בספרי ונלמד קרבנו, על וישמור שיעמוד לאדם
לי  להקריב "תשמרו ב) כח, (במדבר שכתוב ממה פנחס)
שהם  ואלו נכנס, לעזרה להכנס שיכול ומי במועדו";
וזבות  זבים כן וכמו ניקנור, שער ליד עומדים כפרה מחוסרי

שם). רש"י וראה ח. ומשום 29)(סוטה שם, סוטה משנה
ה'" לפני האשה את הכהן "והעמיד יח) ה, (שם בה שנאמר

בגמרא). סא.30)(שם, במנחות מניפו,31)משנה הכהן

פ"ח  נגעים שבתוספתא ואע"פ בזה. משתתף המצורע ואין
ולוגו  אשמו שמביא אמרו (628.34 עמ' צוקרמנדל, (הוצאת
ומצורע  מבפנים עומד והכהן ניקנור, בשער ומעמידו בידו,
- מניף המצורע שגם הרי וכו'; ידו מניח ומצורע מבחוץ,
ניקנור, לשער האשם שמביא התוספתא, לדעת אלא אינו זה
כדלהלן, העזרה, במזרח שמניפו המשנה דברי לפי אבל
לעזרה  להכנס לו אסור שהרי יניף, שהמצורע איֿאפשר

ראב"ד). ועיין יב):32)(לחםֿמשנה; יד, (ויקרא שנאמר
לוג  ואת לאשם אותו והקריב האחד הכבש את הכהן "ולקח
תנופה  שטעונים מלמד ה'", לפני תנופה אותם והניף השמן,

ז).כאחד הלכה שם (ספרא 33)(ספרא במזרח ה'", "לפני
שכתב: שם, מנחות ברש"י וראה העזרה. מזרח והוא שם)
להניף, יכול מזבח של במזרחו אפילו כלומר "במזרח,
שבתוספתא  ואע"פ להיכל". יותר דקרוב במערבו וכלֿשכן
בשער  ומעמידו בידו, ולוגו אשמו "שמביא מפורש הנ"ל
הנ"ל  במשנה שאמרו כמו אלא כן, רבינו דעת אין - ניקנור"

למעלה. וראה העזרה. במזרח במזרח,34)שהוא שהם
הקרבנות  מעשה מהלכות ובפ"ט במשנה, שם מנחות ראה
יא. הלכה ומוספין תמידין מהלכות ובפ"ח ו, הלכה

וזה 35) עצמו בפני זה הניף אם "מנין שם: וגמרא ספרא
לאשם". אותו (שם) תלמודֿלומר יצא? עצמו, בפני

באותו 36) היתה שהסמיכה נשמע שם שבתוספתא אע"פ
דברי  כמו אלא רבינו, דעת כן אין - התנופה שהיתה מקום
הסמיכה, של מקום באותו התנופה היתה שלא הנ"ל המשנה

למעלה. אצל 37)וראה לו "בא ח: משנה פי"ד נגעים
נגעים  ובתוספתא וכו'". ושחטו עליו ידיו שתי וסמך האשם,
חוץ  שחיטה, לסמיכה תיכף שבמקדש הסמיכות "כל שם
היו  שבמקדש הסמיכות וכל ניקנור, בשער שהיתה מזו
יכול  שאין ניקנור, בשער שהיתה מזו חוץ מזבח, של לצפונו
האשם  מדם עליו שיזרוק עד לעזרה להכנס המצורע
שאע"פ  מיד", אותו "ושוחטין רבינו וכתב שלו". והחטאת
שוחטו  שהרי שחיטה, לסמיכה תיכף שיהיה שאיֿאפשר
יעכבנו  לא אעפ"כ - יד) יד, (ויקרא מזבח של צפון בצד
(קרית  ישחטנו השחיטה למקום כשיגיע מיד אלא יותר

שגם 38)ספר). ומכיון שם. נגעים ותוספתא משנה
הצריכו  לפיכך - ימין צריכות ביד, הקבלה וגם בכלי הקבלה

ספר). (קרית כהנים (הוצאת 39)שני פ"א זבחים תוספתא
מקבל  מצורע של אשמו "דם :(480.34 עמוד צוקרמנדל
ומה  הימנית". באצבע ומזה בשמאלו, ומערה בימינו,
שקיבל  "זה (629.11 (עמוד פ"ט בנגעים בתוספתא שאמרו
בשמאל  שמקבל השניה הקבלה היינו בשמאל", מקבל ביד

קורקוס). ר"י בשם (כסףֿמשנה הימין שופך.40)מן
כדלהלן.41) המצורע, והיינו 42)על שם. זבחים תוספתא

(אגודל) לבהן השניה היא ו"אצבע" הימנית, היד על באצבע
נתינת  סדר ההלכה, בהמשך להלן וראה לרמיזה; המשמש

המצורע. על שם.43)הדם זבחים כן 44)תוספתא
בא  בכלי, שקיבל "זה שאמרו: שם), (נגעים בתוספתא נראה
מצורע", אצל לו בא ביד שקיבל וזה המזבח, גבי על וזורקו
על  הדם הראשון שזרק שלאחרי הסדר, הוא שכן הרי

המצורע. אצל השני לו בא לשער 45)המזבח, מבחוץ
פ"ח). נגעים (תוספתא ניקנור.46)ניקנור שער לתוך

זהו 47) אי א, הלכה פ"ה להלן וראה ט. משנה פי"ד נגעים
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זב.32) מטעם שמחוייבים קרבונותיהם מביאים אחרים
להם 33) להאכיל שאסור כשם זה, לפני להאכילם שאסור

אחרים. אדם.34)איסורים ידי על שלא 35)שנסתרס
אמו. ממעי סריס שנולד כגון מעולם, חמה ואף 36)ראה
זיבות. להם יש - זרע שכבת להם שאין פי .על

.ÊÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰37È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˙B - «À¿¿»«¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆À¿≈
LÈ‡‰38‰M‡‰ È¯ÓÁÂ39,ÌÈLk Ì„a ÔÈ‡nË˙Ó : »ƒ¿À¿≈»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»¿»ƒ

˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ .ÌÈL‡k Ô·Ï·e40‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿…∆«¬»ƒ¿À¿»»¿»≈¿ƒ»ƒ»»
˙Bi‡¯ LÏL ÏÚa Ô‰Ó „Á‡41Ìc ‰˙‡¯L ‰·Ê B‡ ∆»≈∆««»¿ƒ»»∆»¬»»
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL42Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó -43BÈ‡Â ¿»»ƒ∆««∆¿ƒƒ»¿»¿≈

ÏÎ‡44‰‡¯Â Ô·ÏÏ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ ‰È‰ . ∆¡»»»∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿…∆¿»»
‰‡¯Â Ì„‡Ï B‡ ,Ì„‡45¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - Ô·Ï46. …∆¿…∆¿»»…∆¬≈∆≈≈

בגמרא 37) שאמרו פי על ואף נקבה, ספק זכר ספק הם
היא  בעלמא ברייה לא - היא עצמה בפני ברייה אנדרוגינוס
א). משנה ב פרק זבים טוב יום (תוספות ספק אלא

דם.38) בראה מטמא ואינו זב שהוא בלובן מטמא שהאיש
בלובן.39) טמאה אינה אבל דם בראיית טמאה שהאשה
בלובן;40) מטמאה ואינה נקבה היא שמא לובן, ראה שאם

אם  "אבל בדם. טמא ואינו זכר הוא שמא דם, ראה ואם
(רע"ב  נפשך" ממה וודאי טומאתן כאחד ואודם לובן ראה

קרבן.41)שם). להביא הזב חייב שאז זוב שאז 42)של
קרבן. להביא הזבה על 43)חייבת הבאה העוף חטאת

נשרפת.44)הספק. הספק על הבאה העוף שחטאת
דם.45) ימים ג' שראה אחר נקיים שבעה את 46)מנה

זה  אין באודם וגם בלובן גם שמטמא פי על שאף הספירה,
אבל  אשה; היא ושמא איש הוא שמא ספק, מחמת אלא
האודם  אין - איש של לובן ראיית משום נקיים ז' כשסופר
ראיית  אין כן וכמו איש, של ללובן סותר אשה, משום שהוא
לאחר  שסופר הנקיים שבעת את סותרת איש, של לובן

אש  של אודם ה.שראה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מצרעתו,1) שיתרפא אחר המצורע שמביא הקרבנות יבאר

לו. עושים וכיצד שטובל, והטבילות

.‡BzÚ¯vÓ Úe¯v‰ ‡t¯˙iLk2ÔÈ¯‰ËnL ¯Á‡ , ¿∆ƒ¿«≈«»«ƒ»«¿««∆¿«¬ƒ
B˙B‡3Ê¯‡ ıÚa4·BÊ‡Â5˙ÚÏB˙ ÈLe6ÌÈ¯tˆ ÈzLe7 ¿≈∆∆¿≈¿ƒ««¿≈ƒ√ƒ

B¯Oa Ïk ˙‡ ÔÈÁl‚Óe8B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe9Ïk ¯Á‡ , ¿«¿ƒ∆»¿»«¿ƒƒ««»
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒkÈ ˙‡Ê10ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰BÓe11ÌBi·e , …ƒ»≈ƒ»«ƒ∆ƒ¿«»ƒ«

‰iL BzÁÏ‚z Ál‚Ó ÈÚÈ·M‰12‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚zk13 «¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿«¿¿ƒ»«ƒ¿««»ƒ»
Ï·BËÂ14ÌBÈ Ïe·Ë ‡e‰ È¯‰Â ,15BLÓL ·È¯ÚÓe16, ¿≈«¬≈¿«¬ƒƒ¿

‰iL ÌÚt Ï·BË ÈÈÓMa ¯ÁÓÏe17Ck ¯Á‡Â ¿»»«¿ƒƒ≈««¿ƒ»¿««»
¯Á‡ ÈÈÓMa Ï·BË ‰Ó ÈtÓe .ÂÈ˙Ba¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ»¿¿»ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ««

‰‡ÓËa ÏÈ‚¯ ‰È‰L ÈtÓ ?LÓ‡Ó Ï·BhL18ÈÓÈa ∆≈≈∆∆ƒ¿≈∆»»»ƒ¿À¿»ƒ≈
BËeÏÁ19‡ÓË ‡nLÂ ,‰‡ÓË ÌeMÓ ¯‰Ê BÈ‡Â , ¬¿≈ƒ¿»ƒÀ¿»¿∆»ƒ¿»

ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa ÈÈÓMa Ï·BË CÎÈÙÏ .Ï·hL ¯Á‡««∆»«¿ƒ»≈«¿ƒƒ¿∆¿««»ƒ
ÌML ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙kLÏa20ÁÈq‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿««¿…»ƒ∆»««ƒ∆…ƒƒ«

BzÚ„21. «¿

כללי 2) פ"ט, עד מפ"א צרעת טומאת בהלכות וראה מנגעו,

הוא 3)הנגע. כיצד פי"א, צרעת טומאת בהלכות ראה
והצפרים. האזוב הארז, עץ של ארז 4)הסדר עץ של מקל

ד). יד, ויקרא קטן.5)(רש"י צבוע 6)צמח צמר חוט
תולעת. מביצי נלקח והצבע אדום, שנאמר 7)בצבע כמו

ארז, ועץ טהורות חיות צפרים שתי למטהר "ולקח (שם):
ואזוב". תולעת ובמשנה 8)ושני בשרו, שעל שערו כל

העביר  המצורע, את לגלח לו "בא ב) משנה פי"ד (נגעים
בשרו". כל על הטהרה,9)תער מעשה את שעשה אחרי

וטהר". במים ורחץ שערו כל את "וגלח ח ) (שם, ככתוב
שהרי 10) המחנה"; אל יבוא "ואחר (שם): שנאמר כמו

מחנה  שכינה, מחנה שהם מחנות לג' מחוץ נשלח מצורע
אשר  ימי כל מו): יג, (שם שכתוב כמו ישראל, ומחנה לויה
מושבו"; למחנה מחוץ ישב, בדד הוא, טמא יטמא בו הנגע
שאר  עם אף ישב שלא נשמע ישב" "בדד שכתוב ממה
לויה  במחנה מותר מת שטמא מת, וטמא זב כמו טמאים,
ומותר  לויה במחנה גם אסור וזב שכינה, במחנה ואסור
ומפתח  ישראל. במחנה גם אסור והמצורע ישראל, במחנה
תוספתא, (ראה ישראל מחנה הוא הבית הר עד ירושלים
נכנס  נטהר שהוא ואחר מ"ח). פ"א לכלים בפיה"מ הובאה
שאסור  ימים, שבעת לביתו מחוץ יושב אבל לירושלים,
א). הלכה צרעת טומאת מהלכות (פי"א המיטה בתשמיש

הטומאה"11) אב הוא "עדיין אלו ימים שבעת ובמשך
ב). הלכה (שם, במגע וכלים אדם שנאמר 12)לטמא

וגו'. שערו" כל את יגלח השמיני ביום "והיה ט): (שם,
שם.13) בנגעים את 14)משנה "ורחץ (שם): שנאמר

וטהר". במים משנה 15)בשרו (שם שני במעשר ואוכל
שם). צרעת טומאת והלכות אם 16)ג, בתרומה, ואוכל

ושם). (שם, כהן ת"ק 17)הוא בין מחלוקת ח. משנה שם
לא  שהרי מדרבנן, היא זו וטבילה כת"ק. ופסק יהודה, לרבי

ספר). (קרית זו טבילה שצריך בתורה ל:18)כתוב יומא
מוחלט.19) מצורע שהיה הימים שם:20)כלומר, נגעים

משנה  פ"ב ובמדות וכו'". המצורעים בלשכת טבל "ומצורע
נשים. בעזרת היתה המצורעים שלשכת מפורש ה,

(יומא 21) לטבול והצריכוהו חכמים הבדילו לא נטמא, ולא
ושביעי  שלישי הזאה גם צריך דעתו הסיח שאם שם),

היסח). ד"ה שם, (תוספות

.·¯Á‡ B‡ ÈÈÓMa Ál‚Â ÈÚÈ·Ma Ál‚ ‡ÏÂ ¯Á‡˙ƒ¿«≈¿…ƒ««¿ƒƒ¿ƒ««¿ƒƒ««
,BLÓL ·È¯ÚÈÂ ÏaËÈ Ál‚iL ÌBia - ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ«∆¿««ƒ¿…¿«¬ƒƒ¿

ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·È ¯ÁÓÏe22‰iL ÌÚt ÏaËiL ¯Á‡ ¿»»»ƒ»¿¿»««∆ƒ¿…««¿ƒ»
e¯‡aL BÓk23ıeÁ „ÓBÚ Ú¯ˆn‰ ?BÏ ÔÈOBÚ „ˆÈk . ¿∆≈«¿≈«ƒ«¿…»≈
Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ24˙t˜Ò‡a ˙ÈÁ¯ÊÓ Á˙t „‚k25¯ÚL ¿∆¿«ƒ¿»≈¿∆∆∆«ƒ¿»ƒ¿«¿À«««

¯B˜È26·¯ÚÓÏ ÂÈÙe27È¯qÁÓ Ïk ÌÈ„ÓBÚ ÌLÂ . ƒ»»»¿«¬»¿»¿ƒ»¿À¿≈
Ô˙B‡ ÔÈ¯‰ËnL ˙Úa ‰¯tk28˙‡ ÔÈ˜LÓ ÌLÂ , «»»¿≈∆¿«¬ƒ»¿»«¿ƒ∆

˙BËBq‰29‡e‰Lk Ú¯ˆÓ ÏL ÌL‡ Á˜BÏ Ô‰k‰Â . «¿«…≈≈«»»∆¿…»¿∆
ÈÁ30BÙÈÓe31ÔÓM‰ ‚Ï ÌÚ32Á¯ÊÓa33Ïk C¯„k , «¿ƒƒ…«∆∆¿ƒ¿»¿∆∆»

˙BÙez‰34BÓˆÚ ÈÙa ‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÛÈ‰ Ì‡Â . «¿¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆ƒ¿≈«¿
‡ˆÈ -35„Ú Ú¯ˆÓ ÏL ÌL‡‰ ˙‡ ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â . »»¿««»≈ƒ∆»»»∆¿…»«
Á˙t‰36,ÂÈÏÚ CÓBÒÂ ‰¯ÊÚÏ ÂÈ„È ÈzL ÒÈÎÓe , «∆««¿ƒ¿≈»»»¬»»¿≈»»

„iÓ B˙B‡ ÔÈËÁBLÂ37,BÓc ˙‡ ÌÈ‰k ÈL ÔÈÏa˜Óe . ¿¬ƒƒ»¿«¿ƒ¿≈…¬ƒ∆»
„Á‡Â ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ B˜¯BÊÂ ÈÏÎa Ïa˜Ó „Á‡∆»¿«≈ƒ¿ƒ¿¿««≈«ƒ¿≈«¿∆»
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אוזן. ידֿכה).48)תנוך יד, (ויקרא בתורה כמפורש
ועל 49) הימנית, המטהר אוזן תנוך על "ונתן (שם) ִשכתוב

(נגעים  כת"ק ופסק הימנית", רגלו בהן ועל הימנית ידו בהן
אגודל  זה ו"בהן" כאחת. שלשתן את מכניס שאינו שם)
ושברגל. שביד העבה הקיצונה הקטנה האצבע שהוא

"הימנית",50) (שם) כתוב שהרי (שם), שמעון כר' דלא
"תהיה" - המצורע" תורת תהיה "זאת ב) (שם, וכתוב

כאן). ספר (קרית האשם.51)לעיכובא סדר שגמר אחר
את 52) הכהן "ועשה האשם סדר אחר יט) (שם, שכתוב

את  ישחט ואחר מטומאתו, המטהר על וכפר ִהחטאת
והעולה,53)העולה". החטאת שמקריב לפני האשם דם
ב  י.וראה משנה שם לנגעים, אחרונה" שם.54)"משנה

השמן  מלוג הכהן "ולקח טו): (שם, שכתוב ממה כן ולמדו
יוצק  היה המזה שהכהן הרי השמאלית". הכהן כף על ויצק

שם). נגעים ורא"ש (ר"ש אחר כהן כף כמפורש 55)על
השמאלית". הכהן כף על "ויצק שם,56)(שם) נגעים

אחר, כהן כף לתוך שיצוק בתורה מפורש כתוב לא שהרי
מן  הימנית אצבעו את הכהן "וטבל (שם) כתוב כן וכמו
הכהן  של כף שמשמע השמאלית", כפו על אשר השמן

ספר). (קרית עצמו הכהן 57)המזה "וטבל (שם) שכתוב
הימנית". אצבעו "בהזאות 58)את אמרו: כז: במנחות

ההזאה  היתה לא שבמצורע הרי ושבמצורע", שבפנים וכו'
נגעים  (ר"ש קודשֿהקדשים בית לצד פניו הופך אלא בפנים,
איכא. ד"ה שם ותוס' עד: מנחות ברש"י וראה שם),

השמן 59) מן "והזה טז) יד, (ויקרא שכתוב שם, נגעים
קודשֿ בית כנגד והיינו ה'", לפני פעמים שבע באצבעו

אחת 60)הקדשים. פעם יטבול שלא והיינו שם, נגעים
"שבע  (שם) שכתוב שמה יותר, או פעמים שתי ויזה
שם  שבפסוק "וטבל" על וגם "והזה" על גם מוסב פעמים"

שם). 480,23)61)(ר"ש (עמוד פ"א זבחים תוספתא
אלו  הרי וכו' מכוונות שאינן וכו' מצורע של "הזאות

(כסףֿמשנה). שכתוב 62)כשירות" כמו שם, נגעים
על  הכהן יתן כפו, על אשר השמן "ומיתר יז) שם, (ויקרא
רגלו  בהן ועל הימנית ידו בהן ועל הימנית המטהר אזן ִתנוך

האשם". דם על כמו 63)הימנית, שם. נגעים המצורע,
על  יתן הכהן כף על אשר בשמן "והנותר יח) (שם, שכתוב

ה'". לפני הכהן עליו וכפר המטהר, שם,64)ראש כר"ע ִ
להל  ה.וראה הלכה פ"ה שבלוג.65)ן השמן שאר

"זה 66) ט) יח, (במדבר שנאמר ממה כן למדו מד: בזבחים
"כל  וגו'", קרבנם כל האש, מן הקדשים מקודש לך יהיה
לכהנים  נאכל שהוא מצורע של שמן לוג לרבות קרבנם"
מצורע  (מגלת מצורע פרשת ובספרא ר"ב). מעשה (הגהת
כחטאת  "כי יג) יד, (ויקרא הפסוק מן למדו ב) הלכה ג פרק
שמן  לוג "לרבות - הוא" קדשים קודש לכהן הוא האשם

מצורע". של

.‚‰p‰k È¯ÎÊÏ ‰¯ÊÚa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡ ‚l‰ È¯ÈL67 ¿»≈«…≈∆¡»∆»»¬»»¿ƒ¿≈¿À»
ÌL‡Ï Lw‰ È¯‰L ,ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯‡Lk68¯eÒ‡Â . ƒ¿»»¿≈»»ƒ∆¬≈À«»»»¿»

ÔzÓe Ú·L ÔzÓ epnÓ ÔziL „Ú ÔÓM‰ ‚lÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ…«∆∆«∆ƒ≈ƒ∆««∆«««
˙BB‰a69‰˜BÏ - ÏÎ‡ Ì‡Â .70Ì„˜ ÌÈL„˜ ÏÎB‡k , ¿¿ƒ»«∆¿≈»»ƒ…∆

‰˜È¯Ê71. ¿ƒ»

שמן 67) ראית אם שמעון, רבי "אמר צא. שם במשנה
ולוג  וכו' הוא אלא מהו, לשאול צריך אין בעזרה שמתחלק
שהיה  משמע בעזרה, שמתחלק ומאחר מצורע". של שמן
מפורש  וכן (כסףֿמשנה), שם שהיו כהונה לזכרי נאכל
לזכרי  נאכל שבלוג השמן "שירי פ"ט נגעים בתוספתא

הוקדש 68)כהנים". השמן שלוג כח. במנחות מפורש כן
כאן  הלחםֿמשנה ודברי לרבנן, בין אליעזר לר' בין לאשם,

המוריה). (הר מובנים "לוג 69)אינם מד. בזבחים ברייתא
באכ  שאסור ושוין וכו' מצורע של מתן שמן שיתן עד ילה

בהונות". ומתן באכילה 70)שבע שאסור לרבינו שמשמע
ודעת  (כסףֿמשנה). התורה מן איסור הוא בברייתא שכתוב

מדרבנן. שאיסורו שם מהלכות 71)רש"י בפי"א ראה
ד  הלכה הקרבנות מעשה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
רגל 1) בהן או יד בהן לו אין ואם אוזן, תנוך זהו אי יבאר

ימנית. אוזן או

.‡?ÔÊ‡ Cez e‰Ê È‡2ÈÚˆÓ‡‰ ¯„‚ ‰Ê3Ô˙ .4ÏÚ ≈∆¿…∆∆»≈»∆¿»ƒ»««
˙BB‰a‰ Ècˆ5Ô‰Ècˆ Ècˆ ÏÚ Ô˙ ;¯Lk -6ÏeÒt -7. ƒ≈«¿»≈»««ƒ≈ƒ≈∆»

‰ÏÚÓÏÓ BÓˆÚ ÌL‡‰ Ìc ÏÚ ÔÓM‰ Ô˙pL ÔÈa8ÔÈa ≈∆»««∆∆««»»»«¿ƒ¿«¿»≈
Ìc‰ „ˆa Ô˙pL9ÔziL Ì„˜ Ìc‰ Áp˜˙ elÙ‡ , ∆»«¿««»¬ƒƒ¿«««»…∆∆ƒ≈
˙BB‰a ÏÚ ÔÓM‰10‡ˆÈ -11Ìc ÌB˜Ó ÏÚ :¯Ó‡pL ; «∆∆«¿»»∆∆¡««¿«

ÌL‡‰12˙ÈÓÈ Ï‚¯ Ô‰a B‡ ˙ÈÓÈ „È Ô‰a BÏ ÔÈ‡ . »»»≈…∆»¿»ƒ…∆∆∆¿»ƒ
˙ÈÓÏBÚ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡ - ˙ÈÓÈ ÔÊ‡ BÏ ÔÈ‡L B‡13. ∆≈…∆¿»ƒ≈»√»»ƒ

השמן 2) ומן הדם מן הכהן שנותן ה"ב, פ"ד למעלה ראה
המצורע. של הימנית אוזן תנוך פרשת 3)על 'סיפרא'

והחזק  הבולט בשר והוא ה"ה) פ"ג מצורע (מגילת מצורע
הרך  הבשר מן שם ושנמשך האוזן, שבפנים לעצם, הדומה
נגעים  לרבינו, המשנה בפירוש ראה האוזן, כל את המקיף

מ"ט. שבו 5)השמן.4)פי"ד הצד הוא הבהן" "על
הקרובים  הבוהן של הצדדים שני הם הבוהן" "וצדי הצפורן,

הצפורן. הצפורן,6)לצד של לצד מתחת הם צדדין" "צדי
א. י, במנחות רש"י ראה היד. כף כנגד במנחות 7)היינו

הימנית  ידו בוהן "על זירא לרבי ירמיה רבי ליה "אמר ט:
נתינת  אצל יז יד, בויקרא (שכתוב הימנית" רגלו בוהן ועל
על  שנותנו שם שכתוב (כיון לי למה המצורע) על השמן
ורגלו  ידו בוהן על שזהו אנו יודעים א"כ האשם, דם מקום
להכשיר  – המיותר אחד (בוהן צדדין להכשיר חד הימניות).
(בין  צדדין" צידי לפסול וחד רגל) ושל יד של הבוהן צידי

רגל). של ובין יד ראה 8)של חוצץ, הדם ואין כשר,
דם  "על (שם) שנאמר ממה זה שלמדו - א י, מנחות

ממש.9)האשם". הדם על ולא הדם יד על שנתן
ו'סיפרא'10) שם, ה"י.מנחות רומי 11)שם בדפוס

הבהונות". על השמן "נותן תימן: וכת"י וויניציא,
שם,12) ('סיפרא' גורם" המקום אלא גורם הדם אין "הוי

וכתנא13ֿ)ה"י). הי"א שם ו'סיפרא' מ"ט, פי"ד נגעים
שנאמר  מה שכל שמעון ורבי אליעזר כרבי ולא קמא,

לעיכובא, הוא ב)במצורע יד, (ויקרא תורה אמרה שכן
('קרית  א כז, במנחות ראה המצורע", תורת תהיה "זאת
בהן, לו אין ד"ה - ב מה, סנהדרין ב'תוספות' וראה ספר'),
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שנצטרע, אחר האוזן או הבוהן כשנקטעו שמדובר שכתבו
ב'מעשה  וראה מעכב, זה אין שנצטרע לפני נקטעו אם אבל

כאן. רוקח'

.·Ú¯ˆÓ ÌL‡14BÓLÏ ‡lL BËÁML15Ô˙ ‡lL B‡ ¬«¿…»∆¿»∆…ƒ¿∆…»«
˙BB‰a Èab ÏÚ BÓcÓ16ÁaÊnÏ ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ -17, ƒ»««≈¿¬≈∆∆«ƒ¿≈«

ÌÈÎÒ ÔeÚËÂ18Ú¯ˆÓ ÌL‡ ÈkÒk19Ú¯ˆn‰ CÈ¯ˆÂ , ¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈¬«¿…»¿»ƒ«¿…»
¯Á‡ ÌL‡20B¯ÈLÎ‰Ï21. »»«≈¿«¿ƒ

סא,14) ויומא א. ה, במנחות הובאה פ"ט, נגעים תוספתא
קרבן 15)ב. לשם או עולה קרבן לשם ששחטו וכגון

הדם.16)שלמים. שנשפך שכל 17)כגון הוא שהדין
במשנה. - א ב, זבחים כשרים, לשמן שלא שנזבחו הזבחים

נסכים,18) שצריך הטעם יוחנן רבי מפרש - ב פט, במנחות
המזבח, גבי על מלהקריבו פסלתו כן אומר אתה אי שאם
עלו  ולא לשמו שלא נשחט שהרי ראוי אינו למצורע שהרי
משום  איֿאפשר אחר לקרבן ולשנותו ב.), (זבחים לחובה לו
אשם  שאין להקריבו יכול אינו ולנדבה אשם, לשם שהופרש
אשם  ואין מצורע אשם בתור להקריבו והוכרח נדבה, בא
מהל' פט"ו וראה צ:), מנחות (משנה נסכים בלא מצורע

הי"ז. המוקדשין בלול 19)פסולי סולת עשרון הם:
הקרבנות  מעשה מהל' (פ"ב יין ורביעית שמן ההין ברביעית

עלו 20)ה"ו). ולא כשרים, לשמן שלא שנזבחו שזבחים
במשנה). ב. (זבחים חובה לשם למצורע 21)לבעלים

ה"א. פ"א למעלה ראה בקדשים, לאכול שיוכל

.‚BÓL‡Ï B˙‡hÁ ÌÈc˜‰22Ò¯ÓÓ ¯Á‡ ‰È‰È ‡Ï - ƒ¿ƒ«»«¬»…ƒ¿∆«≈¿»≈
dÓ„a23‰Ù¯O‰ ˙È·Ï ‡ˆ˙Â d˙¯eˆ ¯aÚz ‡l‡ ,24. ¿»»∆»¿À«»»¿≈≈¿≈«¿≈»

(22,(160.24 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ד פסחים תוספתא
פ"ח  ונגעים (368.17 (עמ' פ"י בבאֿקמא ה, במנחות הובאה
החטאות  "כל במשנה: – ב צ, בזבחים וראה (629.4 (עמ'
שהוא  מפני מצורע מאשם חוץ לאשמות, קודמות שבתורה

הכשר". על ששחיטה 23)בא מכיון אומרים אין כלומר:
למען  הדם עם הכלי את אחר כהן ינענע היא, עבודה לאו
מדמו  ויזה האשם את הוא ישחוט ובינתיים יקרש, לא
קודמת  האשם עבודת עי"ז ותהיה החטאת, מדם יזה ואח"כ
שבעת  משום צורתו, תעובר אלא – החטאת לעבודת
להשחט  דינה שהרי זמן, מחוסרת היתה החטאת ששחטו
אבל  שם). (מנחות ביום" לבו זמן מחוסר "ויש האשם לאחר
אינו  שהאשם רבינו כתב ה"ה, פ"א למעלה שהרי עיון צריך

(ראה 24)מעכב. ותפסיד שתתעפש עד החטאת את יניח
אינו  שהפסול שכל ותשרף, פב:) פסחים המשנה, פירוש
(ראה  צורתו שיעובר לאחר אלא מיד נשרף אינו הקרבן בגוף

ה"ג). פסח קרבן מהל' פ"ד

.„‰¯OÚ ¯Á‡ BbÏÂ ÌBi‰ BÓL‡ ‡È·‰Ï Ì„‡Ï LÈ≈¿»»¿»ƒ¬»«¿À««¬»»
ÌÈÓÈ25- ¯Á‡ Ú¯ˆÓ ÌL‡Ï ‚l‰ ˙BpLÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . »ƒ¿ƒ»»¿««…«¬«¿…»«≈

ÈÏka L„wL Èt ÏÚ Û‡ ,‰pLÓ26‚l‰ ¯ÒÁ .27„Ú ¿«∆««ƒ∆»««¿ƒ»««…«
˜ˆÈ ‡lL28ep‡ÏÓÈ -29˜ˆiL ¯Á‡Ó ¯ÒÁ ;30‡È·È - ∆…»«¿«¿∆»«≈««∆»«»ƒ

‰lÁza ¯Á‡31. «≈«¿ƒ»

ועשרה 25) ב. טו, במנחות והובאה פ"ה, זבחים תוספתא
יותר. אפילו אלא דוקא, לאו בתוספתא 26)ימים שם

שהוא  שהלוג היינו בכלי, וקדש מאיר, רבי של כתנאֿקמא
השמן  את לשנות יכול ואעפ"כ השמן, את מקדש שרת כלי

אחר. מצורע לאשם השמן 27)שיהיה מן מעט שנשפך
מצורע  פרשת ב'סיפרא' זו הלכה ומקור לוג, ממדת ונחסר
יד, (ויקרא הפסוק מן כן ולמדו ה"ב), פ"ג מצורע (מגילת
הוא", קדשים קודש לכהן הוא האשם כחטאת "כי יג)
לשחסר  פרט "הוא" מצורע, של לוג לרבות קדשים" "קודש
סלתה  שחסרה מנחה שגם - ב ט, במנחות וראה שהוא, כל
אחר. סולת או שמן להביא וצריך פסולה שמנה, או

ה"ב.28) פ"ד למעלה ראה הכהן, כף פירוש,29)לתוך
וכרבי  החסר, את משלים ורק נפסל, לא הנשאר שהשמן
בחסרון  לפסול קובע הלוג אין כי מ"י, פי"ד בנגעים עקיבא
ה"ו) (שם וב'סיפרא' ט.) (מנחות הקובעת היא היציקה אלא
ויצק  השמן מלוג הכהן "ולקח טו) (שם, שכתוב ממה נלמד
- יצק שלא על הלוג חסר ויצק, השמן "מלוג – וגו'"
עקיבא". רבי דברי בתחילה, אחר יביא - משיצק ימלאנו,

השמן.30) נחסר שיצק עקיבא 31)אחרי רבי כדברי
ה"הֿו. להלן וראה (שם),

.‰Â BtÎÏ ÔÓM‰ ÔÓ ˜ˆÈ˙Bf‰Ï ÏÈÁ˙‰32CtLÂ »«ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«
‡È·È - ‚l‰ CtL Ú·L ÔzÓ ¯Ó‚ ‡lL „Ú Ì‡ :‚l‰«…ƒ«∆…»«««∆«ƒ¿««…»ƒ

Ú·L ÔzÓa ÏÈÁ˙ÈÂ ¯Á‡33CtLÂ Ú·L ÔzÓ ¯Ób ; «≈¿«¿ƒ¿««∆«»«««∆«¿ƒ¿«
˙BB‰aa ‰lÁzÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ ¯Á‡ ‡È·È - ‚l‰34ÏÈÁ˙‰ . «…»ƒ«≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ

˙BB‰aa35¯Á‡ ‡È·È - ¯Ó‚iL Ì„˜ ‚l‰ CtLÂ «¿¿ƒ¿««……∆∆ƒ¿…»ƒ«≈
Ck ¯Á‡Â ˙BB‰a‰ ¯Ób .˙BB‰aa ‰lÁzÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿»««¿¿««»

‚l‰ CtL36L‡¯ ÏÚ BtÎaL ÔÓM‰ ¯‡L ÔziL Ì„˜ ƒ¿««……∆∆ƒ≈¿»«∆∆∆¿««…
¯‰hn‰37˙znL ;¯Á‡ ‚Ï ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - «ƒ«≈≈»ƒ¿»ƒ…«≈∆«¿«

˙·kÚÓ dÈ‡ L‡¯‰38ÔÓMa ¯˙Bp‰Â :¯Ó‡pL ,39, »…≈»¿«∆∆∆∆¡«¿«»«∆∆
ÔÓM‰ ¯˙iÓe40. ƒ∆∆«∆∆

פעמים 32) שבע השמן מן שמזה ה"ב, פ"ד למעלה ראה
הקדשים. קדשי בית בתוספתא 33)כנגד כתנאֿקמא

מצוה  הן ההזאות ז' שכל סא.), ביומא (הובאה פ"ט נגעים
ספר'). ('קרית אלא 34)אחת בהזאות מתחיל ואינו

ה"ב, פ"ד למעלה ראה הבהונות, על השמן בנתינת ממשיך
שם. יומא ובגמרא, הגר"א). גירסת (לפי שם בתוספתא והיא

הן 35) הבהונות כל שמתן שם, וגמרא בתוספתא כתנאֿקמא
מחדש  הבהונות מתן החדש, בשמן מתחיל ולכן אחת, מצוה

שם). ספר' שבלוג 36)('קרית השמן נשפך כלומר,
נשפך. לא שבכפו השמן אבל לכהנים, ראה 37)שמתחלק

ה"ב. פ"ד הגר"א)38)למעלה גירסת (לפי שם תוספתא
צריך  אינו שבלוג, השמן שחסר אע"פ כלומר שם, ויומא
המטהר, ראש על שבכפו השמן נותן אלא אחר, לוג להביא
נתינת  בשעת שלם הלוג שיהיה מעכבת אינה הראש שמתנת
מעכבות  המתנות שאר שכל כשם המטהר, ראש על השמן
צריך  שבכף, השמן גם נשפך אם אבל למעלה. כמבואר
כיפר, לא המטהר ראש על נתן לא ואם אחר, לוג להביא
ו.) זבחים אורה' ('קרן ה"ב פ"ד למעלה רבינו שכתב כמו
יומא  ב'תוספות' ועי' קורקוס, ר"י בשם משנה' ב'כסף וראה

שם. וזבחים א. הכהן 39)סא, כף על אשר בשמן "והנותר
המטהר". ראש על כפו,40)יתן על אשר השמן "ומיתר

א  סא, ביומא ודרשו וגו'", המטהר אוזן תנוך על הכהן יתן
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אוזן. ידֿכה).48)תנוך יד, (ויקרא בתורה כמפורש
ועל 49) הימנית, המטהר אוזן תנוך על "ונתן (שם) ִשכתוב

(נגעים  כת"ק ופסק הימנית", רגלו בהן ועל הימנית ידו בהן
אגודל  זה ו"בהן" כאחת. שלשתן את מכניס שאינו שם)
ושברגל. שביד העבה הקיצונה הקטנה האצבע שהוא

"הימנית",50) (שם) כתוב שהרי (שם), שמעון כר' דלא
"תהיה" - המצורע" תורת תהיה "זאת ב) (שם, וכתוב

כאן). ספר (קרית האשם.51)לעיכובא סדר שגמר אחר
את 52) הכהן "ועשה האשם סדר אחר יט) (שם, שכתוב

את  ישחט ואחר מטומאתו, המטהר על וכפר ִהחטאת
והעולה,53)העולה". החטאת שמקריב לפני האשם דם
ב  י.וראה משנה שם לנגעים, אחרונה" שם.54)"משנה

השמן  מלוג הכהן "ולקח טו): (שם, שכתוב ממה כן ולמדו
יוצק  היה המזה שהכהן הרי השמאלית". הכהן כף על ויצק

שם). נגעים ורא"ש (ר"ש אחר כהן כף כמפורש 55)על
השמאלית". הכהן כף על "ויצק שם,56)(שם) נגעים

אחר, כהן כף לתוך שיצוק בתורה מפורש כתוב לא שהרי
מן  הימנית אצבעו את הכהן "וטבל (שם) כתוב כן וכמו
הכהן  של כף שמשמע השמאלית", כפו על אשר השמן

ספר). (קרית עצמו הכהן 57)המזה "וטבל (שם) שכתוב
הימנית". אצבעו "בהזאות 58)את אמרו: כז: במנחות

ההזאה  היתה לא שבמצורע הרי ושבמצורע", שבפנים וכו'
נגעים  (ר"ש קודשֿהקדשים בית לצד פניו הופך אלא בפנים,
איכא. ד"ה שם ותוס' עד: מנחות ברש"י וראה שם),

השמן 59) מן "והזה טז) יד, (ויקרא שכתוב שם, נגעים
קודשֿ בית כנגד והיינו ה'", לפני פעמים שבע באצבעו

אחת 60)הקדשים. פעם יטבול שלא והיינו שם, נגעים
"שבע  (שם) שכתוב שמה יותר, או פעמים שתי ויזה
שם  שבפסוק "וטבל" על וגם "והזה" על גם מוסב פעמים"

שם). 480,23)61)(ר"ש (עמוד פ"א זבחים תוספתא
אלו  הרי וכו' מכוונות שאינן וכו' מצורע של "הזאות

(כסףֿמשנה). שכתוב 62)כשירות" כמו שם, נגעים
על  הכהן יתן כפו, על אשר השמן "ומיתר יז) שם, (ויקרא
רגלו  בהן ועל הימנית ידו בהן ועל הימנית המטהר אזן ִתנוך

האשם". דם על כמו 63)הימנית, שם. נגעים המצורע,
על  יתן הכהן כף על אשר בשמן "והנותר יח) (שם, שכתוב

ה'". לפני הכהן עליו וכפר המטהר, שם,64)ראש כר"ע ִ
להל  ה.וראה הלכה פ"ה שבלוג.65)ן השמן שאר

"זה 66) ט) יח, (במדבר שנאמר ממה כן למדו מד: בזבחים
"כל  וגו'", קרבנם כל האש, מן הקדשים מקודש לך יהיה
לכהנים  נאכל שהוא מצורע של שמן לוג לרבות קרבנם"
מצורע  (מגלת מצורע פרשת ובספרא ר"ב). מעשה (הגהת
כחטאת  "כי יג) יד, (ויקרא הפסוק מן למדו ב) הלכה ג פרק
שמן  לוג "לרבות - הוא" קדשים קודש לכהן הוא האשם

מצורע". של

.‚‰p‰k È¯ÎÊÏ ‰¯ÊÚa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡ ‚l‰ È¯ÈL67 ¿»≈«…≈∆¡»∆»»¬»»¿ƒ¿≈¿À»
ÌL‡Ï Lw‰ È¯‰L ,ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯‡Lk68¯eÒ‡Â . ƒ¿»»¿≈»»ƒ∆¬≈À«»»»¿»

ÔzÓe Ú·L ÔzÓ epnÓ ÔziL „Ú ÔÓM‰ ‚lÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ…«∆∆«∆ƒ≈ƒ∆««∆«««
˙BB‰a69‰˜BÏ - ÏÎ‡ Ì‡Â .70Ì„˜ ÌÈL„˜ ÏÎB‡k , ¿¿ƒ»«∆¿≈»»ƒ…∆

‰˜È¯Ê71. ¿ƒ»

שמן 67) ראית אם שמעון, רבי "אמר צא. שם במשנה
ולוג  וכו' הוא אלא מהו, לשאול צריך אין בעזרה שמתחלק
שהיה  משמע בעזרה, שמתחלק ומאחר מצורע". של שמן
מפורש  וכן (כסףֿמשנה), שם שהיו כהונה לזכרי נאכל
לזכרי  נאכל שבלוג השמן "שירי פ"ט נגעים בתוספתא

הוקדש 68)כהנים". השמן שלוג כח. במנחות מפורש כן
כאן  הלחםֿמשנה ודברי לרבנן, בין אליעזר לר' בין לאשם,

המוריה). (הר מובנים "לוג 69)אינם מד. בזבחים ברייתא
באכ  שאסור ושוין וכו' מצורע של מתן שמן שיתן עד ילה

בהונות". ומתן באכילה 70)שבע שאסור לרבינו שמשמע
ודעת  (כסףֿמשנה). התורה מן איסור הוא בברייתא שכתוב

מדרבנן. שאיסורו שם מהלכות 71)רש"י בפי"א ראה
ד  הלכה הקרבנות מעשה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
רגל 1) בהן או יד בהן לו אין ואם אוזן, תנוך זהו אי יבאר

ימנית. אוזן או

.‡?ÔÊ‡ Cez e‰Ê È‡2ÈÚˆÓ‡‰ ¯„‚ ‰Ê3Ô˙ .4ÏÚ ≈∆¿…∆∆»≈»∆¿»ƒ»««
˙BB‰a‰ Ècˆ5Ô‰Ècˆ Ècˆ ÏÚ Ô˙ ;¯Lk -6ÏeÒt -7. ƒ≈«¿»≈»««ƒ≈ƒ≈∆»

‰ÏÚÓÏÓ BÓˆÚ ÌL‡‰ Ìc ÏÚ ÔÓM‰ Ô˙pL ÔÈa8ÔÈa ≈∆»««∆∆««»»»«¿ƒ¿«¿»≈
Ìc‰ „ˆa Ô˙pL9ÔziL Ì„˜ Ìc‰ Áp˜˙ elÙ‡ , ∆»«¿««»¬ƒƒ¿«««»…∆∆ƒ≈
˙BB‰a ÏÚ ÔÓM‰10‡ˆÈ -11Ìc ÌB˜Ó ÏÚ :¯Ó‡pL ; «∆∆«¿»»∆∆¡««¿«

ÌL‡‰12˙ÈÓÈ Ï‚¯ Ô‰a B‡ ˙ÈÓÈ „È Ô‰a BÏ ÔÈ‡ . »»»≈…∆»¿»ƒ…∆∆∆¿»ƒ
˙ÈÓÏBÚ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡ - ˙ÈÓÈ ÔÊ‡ BÏ ÔÈ‡L B‡13. ∆≈…∆¿»ƒ≈»√»»ƒ

השמן 2) ומן הדם מן הכהן שנותן ה"ב, פ"ד למעלה ראה
המצורע. של הימנית אוזן תנוך פרשת 3)על 'סיפרא'

והחזק  הבולט בשר והוא ה"ה) פ"ג מצורע (מגילת מצורע
הרך  הבשר מן שם ושנמשך האוזן, שבפנים לעצם, הדומה
נגעים  לרבינו, המשנה בפירוש ראה האוזן, כל את המקיף

מ"ט. שבו 5)השמן.4)פי"ד הצד הוא הבהן" "על
הקרובים  הבוהן של הצדדים שני הם הבוהן" "וצדי הצפורן,

הצפורן. הצפורן,6)לצד של לצד מתחת הם צדדין" "צדי
א. י, במנחות רש"י ראה היד. כף כנגד במנחות 7)היינו

הימנית  ידו בוהן "על זירא לרבי ירמיה רבי ליה "אמר ט:
נתינת  אצל יז יד, בויקרא (שכתוב הימנית" רגלו בוהן ועל
על  שנותנו שם שכתוב (כיון לי למה המצורע) על השמן
ורגלו  ידו בוהן על שזהו אנו יודעים א"כ האשם, דם מקום
להכשיר  – המיותר אחד (בוהן צדדין להכשיר חד הימניות).
(בין  צדדין" צידי לפסול וחד רגל) ושל יד של הבוהן צידי

רגל). של ובין יד ראה 8)של חוצץ, הדם ואין כשר,
דם  "על (שם) שנאמר ממה זה שלמדו - א י, מנחות

ממש.9)האשם". הדם על ולא הדם יד על שנתן
ו'סיפרא'10) שם, ה"י.מנחות רומי 11)שם בדפוס

הבהונות". על השמן "נותן תימן: וכת"י וויניציא,
שם,12) ('סיפרא' גורם" המקום אלא גורם הדם אין "הוי

וכתנא13ֿ)ה"י). הי"א שם ו'סיפרא' מ"ט, פי"ד נגעים
שנאמר  מה שכל שמעון ורבי אליעזר כרבי ולא קמא,

לעיכובא, הוא ב)במצורע יד, (ויקרא תורה אמרה שכן
('קרית  א כז, במנחות ראה המצורע", תורת תהיה "זאת
בהן, לו אין ד"ה - ב מה, סנהדרין ב'תוספות' וראה ספר'),
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(כלומר, מעכבת אינה הראש שמתנת "ומיתר" מ"והנותר" -
הראש  על השמן נתינת בשעת שלם הלוג שיהיה צורך אין

שם). אורה' 'קרן –

.ÂÌc ÔzÓÏ ÔÓL ÔzÓ ÌÈc˜‰41ÔÓL ‚l‰ ‡lÓÈ -42 ƒ¿ƒ««∆∆¿««»¿«≈«…∆∆
Ìc‰ ¯Á‡ ÔÓM‰ ÔzÈÂ ¯ÊÁÈÂ43ÏÚ ÔÓL ÔzÓ ÌÈc˜‰ . ¿«¬…¿ƒ≈«∆∆«««»ƒ¿ƒ««∆∆«

Ú·L ÔzÓÏ ˙BB‰a‰44ÏÚ ÔzÈÂ ¯ÊÁÈÂ ‚l‰ ‡lÓÈ - «¿¿««∆«¿«≈«…¿«¬…¿ƒ≈«
Ú·L ÔzÓ ¯Á‡ ˙BB‰a‰45˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê :¯Ó‡pL . «¿««««∆«∆∆¡«…ƒ¿∆«

¯„q‰ ÏÚ B˙¯Bz Ïk ‰È‰zL - Ú¯ˆn‰46. «¿…»∆ƒ¿∆»»««≈∆

שמן.4)1 למתן קודם דם שמתן ה"ב פ"ד למעלה ראה
וצריך 42) כדין, שלא שנעשתה ראשונה, ביציקה חסר שהרי

חדש  לוג מביא יציקה לאחר חסר שאם ואע"פ שניה. יציקה
אלא  זה שאין לפי חדש, לוג צריך לא כאן – ה"ד) (למעלה
בפסול  הנעשית ביציקה ולא בכשרות הנעשית ביציקה
ד"ה  ט. מנחות ('תוספות' יציקה זו שאין דם ), מתן (קודם

ה"ד). למעלה לחםֿמשנה וראה יצק, שלא כלומר,43)עד
א. ה, במנחות הובאה פ"ט נגעים תוספתא הדם, נתינת אחר
מקום  על וגו' השמן מן הכהן "ונתן כח) יד, (ויקרא שנאמר

ספר'). ('קרית האשם" ה"ב,44)דם פ"ד למעלה ראה
נותן  ואחרֿכך הקדשים קודש כנגד פעמים שבע שמזה

הבהונות. על גירסת 45)השמן (לפי פ"ט נגעים תוספתא
שעדיין  הוא הדברים פשטות א. ה, במנחות הובאה הגר"א)
על  ויתן ויחזור שבע מתן ויתן ימלא לכך שבע, מתן היה לא
התוספתא, מלשון "ונראה כתב ספר' ב'קרית אבל הבהונות.
וכן  בהונות, למתן כיֿאם שבע למתן גם שיחזור בעינן דלא
ע"ש. הלוג", חסר אם אף שבע מתן לו שעלו הר"ש, כתב

כאן.46) המשנה' ו'מרכבת משנה' 'לחם וראה שם, מנחות

.Ê˙Bzn‰ Ú·L Ô˙47ÔÓLÏ ‡lL48,‰ˆ¯‰ ‡Ï - »«∆«««»∆…ƒ¿»…À¿»
Ú¯ˆn‰ ¯LÎ‰Â49. ¿À¿««¿…»

שבע 47) שבכפו השמן מן שמזה ה"ב, פ"ד למעלה ראה
הקדשים. קודש בית כנגד המצורע 48)פעמים לשם שלא

ברייתות 49)הזה. שתי הגמרא מביאה - א כח, במנחות
שבמצורע  שהזאות מפורש באחת זו: את זו הסותרות
שהן  מפורש השניה ובברייתא פסולות, לשמן שלא שעשאן
ומפרש  להרצות. וכאן להכשיר כאן רבא, ומתרץ כשרות.
פסולות, בה שכתוב שהברייתא - להרצות כאן שם, רש"י
בקדשים, לאכול יכול ואינו הורצה לא שהמצורע הכוונה
הכוונה  כשרות, בה שכתוב הברייתא - להכשיר וכאן
שרק  רבינו, כוונת גם וזו באכילה. הלוג שיירי להכשיר
לאכילת  הוכשר ולא הקרבן ידי על הורצה לא המצורע
לא  שרבינו אלא באכילה. הותר עצמו הלוג אבל  קדשים,
הוא  "להכשיר" הכוונה הגמרא שבלשון הגמרא, לשון תפס
למצורע, הכוונה "הוכשר" גם רבינו בדברי ואילו ללוג,

שם. מנחות אורה' וב'קרן המשנה' ב'מרכבת וראה

.ÁBÓL‡ ‡È·‰L ¯Á‡ Úb˙pL Ú¯ˆÓ50CÈ¯ˆ - ¿…»∆ƒ¿««««∆≈ƒ¬»»ƒ
‰iL ˙Ú¯ˆÏ ¯Á‡ Ôa¯˜51BÓL‡ ‡È·‰ Ì‡ ÔÎÂ .52 »¿»«≈¿»««¿ƒ»¿≈ƒ≈ƒ¬»

Úb˙Â53˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ Ôa¯˜ CÈ¯ˆ -54Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿««»ƒ»¿»«»««¿««¬»ƒ
ÂÈ¯tˆ ‡È·‰Â ‡t¯Â Úb˙55Úb˙Â ¯ÊÁÂ ,56‡t¯˙Â ƒ¿««¿ƒ¿»¿≈ƒƒ√»¿»«¿ƒ¿««¿ƒ¿«≈

ÔlÎÏ „Á‡ Ôa¯˜ - ÂÈ¯tˆ ‡È·‰Â57. ¿≈ƒƒ√»»¿»∆»¿À»

חטאתו.50) עוד הקריב שלא כדברי 51)אףֿעלֿפי
פ"א, כריתות ובתוספתא פ"ט, נגעים בתוספתא חכמים
מביא  ציפוריו, הביא שכבר שכיון שאמר אליעזר כרבי ודלא
זמן  שכל שאמר שמעון כרבי ודלא ואחד, אחד כל על קרבן
ב'כסף  ועי' הכל, על אחד קרבן מביא חטאתו הביא שלא

על 52)משנה'. רש"ש (הגהות השניה הצרעת בשביל
וכריתות 54)בשלישית.53)הרמב"ם). נגעים תוספתא,

(שם,55)שם. הצרעת מן כשירפא מיד מביא הוא אותם 
ד). הראשונה.56)שם לצרעת האשם שהביא לפני

וכריתות 57) נגעים תוספתא הנגעים, לכל אחד אשם מקריב
פרשת  וב'סיפרא' אליעזר. כרבי ודלא חכמים, דעת לפי שם,
שנאמר  ממה כן למדו ה"ט) פ"ב מצורע (מגילת מצורע

הרבה". נגעים על "אחת – אחת" "וכבשה י) יד, (ויקרא

.ËÈÚ Ôa¯˜ ‡È·‰L Ú¯ˆÓ58¯ÈLÚ B‡ ¯ÈLÚ‰Â59 ¿…»∆≈ƒ»¿«»ƒ¿∆¡ƒ»ƒ
¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰ - ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜iL Ì„˜ ÈÚ‰Â¿∆¡ƒ…∆∆«¿ƒ»¿¿»«…≈««

ÌL‡‰60¯ÈLÚ ÌL‡‰ ˙ËÈÁL ˙ÚLa ‰È‰ Ì‡ :61- »»»ƒ»»ƒ¿«¿ƒ«»»»»ƒ
Ôa¯˜ ÌlLÈ - ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,¯ÈLÚ Ôa¯˜ ÌlLÈ¿«≈»¿«»ƒ¿ƒ»»»ƒ¿«≈»¿«

ÈÚ62. »ƒ

יונה,58) בני שני או תורים ושתי לאשם אחד כבש שהוא
למעלה  וראה כאֿכב). (שם, עולה ואחד חטאת אחד והיה

ה"ג. ואחד 59)פ"א אשם אחד כבשים, שני להביא שחייב
שם. למעלה ראה לחטאת, אחת וכבשה כרבי 60)עולה

שווים  שבאשם - ב ט, ובכריתות מי"א, פי"ד נגעים יהודה,
ראשון  והוא לאשם, כבש מביאים ששניהם והעני, העשיר הם
שם). (רע"ב מכולם יותר לטהרתו ומיוחד המצורע לקרבנות
תשיג  לא "אשר לב) (שם, מהפסוק שם, בכריתות כן ודרשו
האשם  והוא בקדשים, לאכול המכשירו דבר בטהרתו", ידו
רש"י  ראה בקדשים, ומכשירו בהונותיו על נותן שמדמו

שם. וכבשה.61)כריתות כבש והעולה החטאת את ישלים
לחטאת.62) ואחד לעולה אחד תורים, שתי

.ÈÌÈÚ¯ˆÓ ÈL63Ô‰È˙Ba¯˜ e·¯Ú˙pL64Ìc ˜¯ÊÂ ¿≈¿…»ƒ∆ƒ¿»¿»¿¿≈∆¿ƒ¿««
Ô‰lL ˙B‡hÁ‰ È˙MÓ ˙Á‡65ÔÓ „Á‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ««ƒ¿≈««»∆»∆¿««»≈∆»ƒ

ÌÈÚ¯ˆÓ‰66‡È·‰Ï ?ÈÁ‰ Ú¯ˆn‰ ‰Ê ‰OBÚ „ˆÈk - «¿…»ƒ≈«∆∆«¿…»««¿»ƒ
‰Ó‰a ˙‡hÁ67dÓc ˜¯ÊpL BÊ ‡nL ,ÏBÎÈ BÈ‡ ««¿≈»≈»∆»∆ƒ¿«»»

ÏÚ ‰Ó‰a ˙‡hÁ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ B˙‡hÁ«»ƒ¿≈¿ƒƒ««¿≈»«
˜Ùq‰68ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·‰Ïe ;69¯ÈLÚL ,ÏBÎÈ BÈ‡ «»≈¿»ƒ««»≈»∆»ƒ

‡ˆÈ ‡Ï ÈÚ Ôa¯˜ ‡È·‰L70Ïk ·zÎÈ ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ . ∆≈ƒ»¿«»ƒ…»»¿≈««¬∆ƒ¿…»
˜ÙqÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·ÈÂ ,ÈÚ ‡ˆÓÂ ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ71 ¿»»¿«≈¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ««»ƒ»≈

e¯‡aL BÓk ,ÏÎ‡z ‡ÏÂ72ÌÈL„wa ÏÎB‡ ‡ˆÓÂ ,73. ¿…≈»≈¿∆≈«¿¿ƒ¿»≈«√»ƒ

שם 63) ותוספתא מי"ג, פי"ד בנגעים זו הלכה כל עשירים,
נדה 64)פ"ט. (ראה ועולותיהם חטאותיהם אשמותיהם,
לא 65)ע.). אבל קרבה החטאת שרק רבינו, מדברי נראה

ה"ה) (פ"א למעלה שפסק רבינו לשיטת נכון וכן האשם,
האשם, אחר הולך הכל שהרי ועוד, מעכב. אינו שהאשם
אינו  אחרֿכך, והעני האשם הקרבת בעת עשיר היה ואם
מביא  היאך כן ואם ה"ט), (למעלה עני קרבן להביא יכול
כשיטת  זה ואין משנה'. 'לחם ועי' מספק? העוף חטאת
ששם  אשמו, כשקרב שמדובר שאמרו שם, בנדה הגמרא
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החטאת. אחר הולך והכל מעכב, שהאשם שאם 66)נקטו
מי  בשביל השניה החטאת מקריבים היו מהם, אחד מת לא
להקריבה, יכול אינו מהם, אחד שמת ועכשיו שלו, שהיא
הקריב  לא עדיין ואם תמות, – בעליה שמתו חטאת שהרי
החטאות  שתי היו מהמצורעים, אחד ומת מהם אחד אף

אחרת. חטאת מביא היה החי והמצורע אחרת 67)מתות,
השוק. דמה 68)מן שנזרק החטאת אם בהבאתה, ויתנה

נדבה, זו הרי - שלו היה ואם חטאת, זו תהיה - שלו אינה
נדבה. באה חטאת שאין העוף 69)משום חטאת כי אף

ה"ו. פ"א למעלה ראה הספק, על פי"ד 70)באה נגעים
זו 71)מי"ב. הרי שלו, אינה דמה שנזרק החטאת אם

ואת  בספק, באה העוף שחטאת היא הכתוב שגזירת חטאתו,
מעכב. אינו שהרי מקריב אינו פ"א 72)האשם למעלה

לאכול 73)ה"ז. למצורע לו אפשר עלֿידיֿזה כלומר,
קרבנו. הביא שהרי צרעתו, בעת לו אסור שהיה בקדשים,

.‡ÈÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL Ba¯˜ :¯Ó‡L ¯ÈLÚ74, »ƒ∆»«»¿»∆¿…»∆»«
˙Ba¯˜ B„È ÏÚ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÈÚ ‰È‰ Ú¯ˆn‰Â¿«¿…»»»»ƒ¬≈∆≈ƒ«»»¿¿

¯ÈLÚ75˙‚OÓ ¯„Bp‰ „È È¯‰L ,76:¯Ó‡L ÈÚÂ . »ƒ∆¬≈««≈«∆∆¿»ƒ∆»«
È¯‰ - ¯ÈLÚ Ú¯ˆn‰ ‰È‰Â ,ÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL Ba¯»̃¿»∆¿…»∆»«¿»»«¿…»»ƒ¬≈

¯ÈLÚ ˙Ba¯˜ B„È ÏÚ ‡È·Ó ‰Ê77¯„Bp‰ ‰Ê È¯‰L , ∆≈ƒ«»»¿¿»ƒ∆¬≈∆«≈
·iÁ78.¯ÈLÚ ˙Ba¯˜a «»¿»¿¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

,ipr did rxevnde ,ilr df rxevn ly epaxw xn`y xiyr"
."zbyn xiyrd ci ixdy ,xiyr zepaxw eci lr `ian df ixd

והיה  עלי, זה מצורע של קרבנו שאמר "ועני וממשיך:
שהרי  עשיר, קרבנות ידו על מביא זה הרי עשיר, המצורע

עשיר". בקרבנות חייב הנודר זה
של  קרבנו שאמר עשיר של במקרה להבין: צריך ולכאורה
לא  הרי משגת, העשיר שיד נוגע מה עלי, זה עני מצורע
העני  זה של קרבנו ואמר עשיר, קרבן על להתחייב התכוון

בלבד. עני בקרבן להתחייב וצריך עלי
הרמב"ם  שדברי משנה' ה'כסף קושיית להבין צריך עוד
"מביא  הקרבנות מעשה בהלכות שכתב למה סותרים כאן
הנודר  היה אם רק שזה פירט ולא סתם, עני" קרבן הנודר
משגת  ידו שהרי עשיר קרבן מביא עשיר היה אם אבל עני,

כאן. כדבריו
צריך  שהעשיר סובר אכן שהרמב"ם משנה' ה'כסף ומתרץ
הקרבנות  במעשה זאת פירט שלא ומה עשיר, קרבן להביא

כאן. דבריו על שסמך לפי הוא
משנה' ה'כסף לשיטת רק מתאים תירוצו אמנם,
שכתב  מה על גם אחד במקום סומך בספרו שהרמב"ם
שהרמב"ם  מסתבר) (וכך הדעות לפי אבל יותר, מאוחר
הקרבנות  שבמעשה לומר אין כתב, שכבר מה על רק סומך
על  סמך כי עני, קרבן מביא עני הנודר אם שרק פירט לא
עשיר  הוא שאם כפרה, מחוסרי בהלכות כאן שפירט מה

עשיר. קרבן שמביא זה, עני קרבן עלי הרי ואמר

מעשה  מצד גדרים, שני ישנם זה שבדין לומר יש לכן
העני  המצורע עבור יביא שהעשיר מספיק הקרבנות
מחוייב  כפרה מחוסרי הלכות מצד משא"כ עני, קרבנות

עשיר. קרבנות להביא העשיר
בנדר  באין אינן ואשם... ש"חטאת הדין הדבר: וטעם
אבל  כלום". אמר לא אשם או חטאת עלי האומר ונדבה..
הרי  פלוני אותו רצה אם עלי, פלוני של חטאתו אמר אם
בדין  חידושים ושני לו". ומתכפר ידו על להקריבן מניחו זה
לא  חטאת עלי הרי שהאומר נדרים הלכות מצד האחד: זה,
אבל  החטאת. בקרבן חיוב צד שום כשאין רק כלום, אמר
בדבר) (שמחוייב פלוני של חטאתו אומר הנודר כאשר
והשני  נדר. דין מצד קרבן להביא חיוב הנודר על חל עלי,
שנכשל  מי על כמובן חל שהחיוב הגם המתכפר, מצד
ישראל, בני של ערבות דין שמצד התורה חידשה בחטא,

ידו. על קרבנות להביא אחר יהודי יכול
בא  הקרבנות מעשה בהלכות הדינים, שני בין החילוק וזהו
נדרים  לדיני בהמשך עלי" זה מצורע קרבן "האומר הדין
לקיים  הנודר על המוטל בחיוב היינו שבקרבנות, ונדבות
כי  עני" קרבן הנודר ש"מביא הרמב"ם כתב ולכן נדרו, את
הוא  התוכן כפרה מחוסרי בהלכות משא"כ שנדר. מה זה
לא  הקרבן את מביא שהנודר בזה ומודגש המצורע, כפרת
היה  אם ולכן המצורע, כפרת לשם אלא נדרו קיום לשם

עשיר. קרבן מביא עשיר המצורע
(`i oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

שמביא 74) כמו קרבנות להביא מתחייב שהוא פירוש,
זה. קרבן 75)מצורע מביא העני, הזה שהמצורע אע"פ

עשיר. קרבן להביא הוא חייב – -76)עני א יז, ערכין
שם. ובגמרא עצמו 78)שם.77)במשנה חייב כלומר,

נדרו. ידי על

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿À¿≈«»»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תש"פ  שבט י"ט שישי יום

ספרקרבנות-
dxEnY zFkld¦§§¨

ÌÈzLe ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«ƒ
¯ÈÓÈ ‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…»ƒ
Ì‡ L„˜ ‰¯eÓz‰ ‰È‰zL (· .‰Ó‰·a ‰Ó‰a¿≈»ƒ¿≈»∆ƒ¿∆«¿»…∆ƒ
.‰M„˜Ï ‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ‰pLÈ ‡lL (‚ .¯ÈÓ‰≈ƒ∆…¿«∆«√»ƒƒ¿À»ƒ¿À»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
התמורה.1) על לוקין ולמה לוקה, הממיר שכל יבאר

.‡¯ÈÓn‰ Ïk2‰˜BÏ -3‰Ó‰·e ‰Ó‰a Ïk ÏÚ4 »«≈ƒ∆«»¿≈»¿≈»
ÏÚ Û‡Â ,B˙‡ ¯ÈÓÈ ‡ÏÂ epÙÈÏÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ,¯ÈÓiL∆»ƒ∆∆¡«…«¬ƒ∆¿…»ƒ…¿««

‰OÚÓ ‰OÚ ‡lL Èt5e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .6ÏkL , ƒ∆…»»«¬∆ƒƒ«¿»»¿∆»
‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰OÚÓ da ÔÈ‡L ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ7, ƒ¿«…«¬∆∆≈»«¬∆≈ƒ»∆»
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(כלומר, מעכבת אינה הראש שמתנת "ומיתר" מ"והנותר" -
הראש  על השמן נתינת בשעת שלם הלוג שיהיה צורך אין

שם). אורה' 'קרן –

.ÂÌc ÔzÓÏ ÔÓL ÔzÓ ÌÈc˜‰41ÔÓL ‚l‰ ‡lÓÈ -42 ƒ¿ƒ««∆∆¿««»¿«≈«…∆∆
Ìc‰ ¯Á‡ ÔÓM‰ ÔzÈÂ ¯ÊÁÈÂ43ÏÚ ÔÓL ÔzÓ ÌÈc˜‰ . ¿«¬…¿ƒ≈«∆∆«««»ƒ¿ƒ««∆∆«

Ú·L ÔzÓÏ ˙BB‰a‰44ÏÚ ÔzÈÂ ¯ÊÁÈÂ ‚l‰ ‡lÓÈ - «¿¿««∆«¿«≈«…¿«¬…¿ƒ≈«
Ú·L ÔzÓ ¯Á‡ ˙BB‰a‰45˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê :¯Ó‡pL . «¿««««∆«∆∆¡«…ƒ¿∆«

¯„q‰ ÏÚ B˙¯Bz Ïk ‰È‰zL - Ú¯ˆn‰46. «¿…»∆ƒ¿∆»»««≈∆

שמן.4)1 למתן קודם דם שמתן ה"ב פ"ד למעלה ראה
וצריך 42) כדין, שלא שנעשתה ראשונה, ביציקה חסר שהרי

חדש  לוג מביא יציקה לאחר חסר שאם ואע"פ שניה. יציקה
אלא  זה שאין לפי חדש, לוג צריך לא כאן – ה"ד) (למעלה
בפסול  הנעשית ביציקה ולא בכשרות הנעשית ביציקה
ד"ה  ט. מנחות ('תוספות' יציקה זו שאין דם ), מתן (קודם

ה"ד). למעלה לחםֿמשנה וראה יצק, שלא כלומר,43)עד
א. ה, במנחות הובאה פ"ט נגעים תוספתא הדם, נתינת אחר
מקום  על וגו' השמן מן הכהן "ונתן כח) יד, (ויקרא שנאמר

ספר'). ('קרית האשם" ה"ב,44)דם פ"ד למעלה ראה
נותן  ואחרֿכך הקדשים קודש כנגד פעמים שבע שמזה

הבהונות. על גירסת 45)השמן (לפי פ"ט נגעים תוספתא
שעדיין  הוא הדברים פשטות א. ה, במנחות הובאה הגר"א)
על  ויתן ויחזור שבע מתן ויתן ימלא לכך שבע, מתן היה לא
התוספתא, מלשון "ונראה כתב ספר' ב'קרית אבל הבהונות.
וכן  בהונות, למתן כיֿאם שבע למתן גם שיחזור בעינן דלא
ע"ש. הלוג", חסר אם אף שבע מתן לו שעלו הר"ש, כתב

כאן.46) המשנה' ו'מרכבת משנה' 'לחם וראה שם, מנחות

.Ê˙Bzn‰ Ú·L Ô˙47ÔÓLÏ ‡lL48,‰ˆ¯‰ ‡Ï - »«∆«««»∆…ƒ¿»…À¿»
Ú¯ˆn‰ ¯LÎ‰Â49. ¿À¿««¿…»

שבע 47) שבכפו השמן מן שמזה ה"ב, פ"ד למעלה ראה
הקדשים. קודש בית כנגד המצורע 48)פעמים לשם שלא

ברייתות 49)הזה. שתי הגמרא מביאה - א כח, במנחות
שבמצורע  שהזאות מפורש באחת זו: את זו הסותרות
שהן  מפורש השניה ובברייתא פסולות, לשמן שלא שעשאן
ומפרש  להרצות. וכאן להכשיר כאן רבא, ומתרץ כשרות.
פסולות, בה שכתוב שהברייתא - להרצות כאן שם, רש"י
בקדשים, לאכול יכול ואינו הורצה לא שהמצורע הכוונה
הכוונה  כשרות, בה שכתוב הברייתא - להכשיר וכאן
שרק  רבינו, כוונת גם וזו באכילה. הלוג שיירי להכשיר
לאכילת  הוכשר ולא הקרבן ידי על הורצה לא המצורע
לא  שרבינו אלא באכילה. הותר עצמו הלוג אבל  קדשים,
הוא  "להכשיר" הכוונה הגמרא שבלשון הגמרא, לשון תפס
למצורע, הכוונה "הוכשר" גם רבינו בדברי ואילו ללוג,

שם. מנחות אורה' וב'קרן המשנה' ב'מרכבת וראה

.ÁBÓL‡ ‡È·‰L ¯Á‡ Úb˙pL Ú¯ˆÓ50CÈ¯ˆ - ¿…»∆ƒ¿««««∆≈ƒ¬»»ƒ
‰iL ˙Ú¯ˆÏ ¯Á‡ Ôa¯˜51BÓL‡ ‡È·‰ Ì‡ ÔÎÂ .52 »¿»«≈¿»««¿ƒ»¿≈ƒ≈ƒ¬»

Úb˙Â53˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ Ôa¯˜ CÈ¯ˆ -54Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿««»ƒ»¿»«»««¿««¬»ƒ
ÂÈ¯tˆ ‡È·‰Â ‡t¯Â Úb˙55Úb˙Â ¯ÊÁÂ ,56‡t¯˙Â ƒ¿««¿ƒ¿»¿≈ƒƒ√»¿»«¿ƒ¿««¿ƒ¿«≈

ÔlÎÏ „Á‡ Ôa¯˜ - ÂÈ¯tˆ ‡È·‰Â57. ¿≈ƒƒ√»»¿»∆»¿À»

חטאתו.50) עוד הקריב שלא כדברי 51)אףֿעלֿפי
פ"א, כריתות ובתוספתא פ"ט, נגעים בתוספתא חכמים
מביא  ציפוריו, הביא שכבר שכיון שאמר אליעזר כרבי ודלא
זמן  שכל שאמר שמעון כרבי ודלא ואחד, אחד כל על קרבן
ב'כסף  ועי' הכל, על אחד קרבן מביא חטאתו הביא שלא

על 52)משנה'. רש"ש (הגהות השניה הצרעת בשביל
וכריתות 54)בשלישית.53)הרמב"ם). נגעים תוספתא,

(שם,55)שם. הצרעת מן כשירפא מיד מביא הוא אותם 
ד). הראשונה.56)שם לצרעת האשם שהביא לפני

וכריתות 57) נגעים תוספתא הנגעים, לכל אחד אשם מקריב
פרשת  וב'סיפרא' אליעזר. כרבי ודלא חכמים, דעת לפי שם,
שנאמר  ממה כן למדו ה"ט) פ"ב מצורע (מגילת מצורע

הרבה". נגעים על "אחת – אחת" "וכבשה י) יד, (ויקרא

.ËÈÚ Ôa¯˜ ‡È·‰L Ú¯ˆÓ58¯ÈLÚ B‡ ¯ÈLÚ‰Â59 ¿…»∆≈ƒ»¿«»ƒ¿∆¡ƒ»ƒ
¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰ - ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜iL Ì„˜ ÈÚ‰Â¿∆¡ƒ…∆∆«¿ƒ»¿¿»«…≈««

ÌL‡‰60¯ÈLÚ ÌL‡‰ ˙ËÈÁL ˙ÚLa ‰È‰ Ì‡ :61- »»»ƒ»»ƒ¿«¿ƒ«»»»»ƒ
Ôa¯˜ ÌlLÈ - ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,¯ÈLÚ Ôa¯˜ ÌlLÈ¿«≈»¿«»ƒ¿ƒ»»»ƒ¿«≈»¿«

ÈÚ62. »ƒ

יונה,58) בני שני או תורים ושתי לאשם אחד כבש שהוא
למעלה  וראה כאֿכב). (שם, עולה ואחד חטאת אחד והיה

ה"ג. ואחד 59)פ"א אשם אחד כבשים, שני להביא שחייב
שם. למעלה ראה לחטאת, אחת וכבשה כרבי 60)עולה

שווים  שבאשם - ב ט, ובכריתות מי"א, פי"ד נגעים יהודה,
ראשון  והוא לאשם, כבש מביאים ששניהם והעני, העשיר הם
שם). (רע"ב מכולם יותר לטהרתו ומיוחד המצורע לקרבנות
תשיג  לא "אשר לב) (שם, מהפסוק שם, בכריתות כן ודרשו
האשם  והוא בקדשים, לאכול המכשירו דבר בטהרתו", ידו
רש"י  ראה בקדשים, ומכשירו בהונותיו על נותן שמדמו

שם. וכבשה.61)כריתות כבש והעולה החטאת את ישלים
לחטאת.62) ואחד לעולה אחד תורים, שתי

.ÈÌÈÚ¯ˆÓ ÈL63Ô‰È˙Ba¯˜ e·¯Ú˙pL64Ìc ˜¯ÊÂ ¿≈¿…»ƒ∆ƒ¿»¿»¿¿≈∆¿ƒ¿««
Ô‰lL ˙B‡hÁ‰ È˙MÓ ˙Á‡65ÔÓ „Á‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ««ƒ¿≈««»∆»∆¿««»≈∆»ƒ

ÌÈÚ¯ˆÓ‰66‡È·‰Ï ?ÈÁ‰ Ú¯ˆn‰ ‰Ê ‰OBÚ „ˆÈk - «¿…»ƒ≈«∆∆«¿…»««¿»ƒ
‰Ó‰a ˙‡hÁ67dÓc ˜¯ÊpL BÊ ‡nL ,ÏBÎÈ BÈ‡ ««¿≈»≈»∆»∆ƒ¿«»»

ÏÚ ‰Ó‰a ˙‡hÁ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ B˙‡hÁ«»ƒ¿≈¿ƒƒ««¿≈»«
˜Ùq‰68ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·‰Ïe ;69¯ÈLÚL ,ÏBÎÈ BÈ‡ «»≈¿»ƒ««»≈»∆»ƒ

‡ˆÈ ‡Ï ÈÚ Ôa¯˜ ‡È·‰L70Ïk ·zÎÈ ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ . ∆≈ƒ»¿«»ƒ…»»¿≈««¬∆ƒ¿…»
˜ÙqÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·ÈÂ ,ÈÚ ‡ˆÓÂ ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ71 ¿»»¿«≈¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ««»ƒ»≈

e¯‡aL BÓk ,ÏÎ‡z ‡ÏÂ72ÌÈL„wa ÏÎB‡ ‡ˆÓÂ ,73. ¿…≈»≈¿∆≈«¿¿ƒ¿»≈«√»ƒ

שם 63) ותוספתא מי"ג, פי"ד בנגעים זו הלכה כל עשירים,
נדה 64)פ"ט. (ראה ועולותיהם חטאותיהם אשמותיהם,
לא 65)ע.). אבל קרבה החטאת שרק רבינו, מדברי נראה

ה"ה) (פ"א למעלה שפסק רבינו לשיטת נכון וכן האשם,
האשם, אחר הולך הכל שהרי ועוד, מעכב. אינו שהאשם
אינו  אחרֿכך, והעני האשם הקרבת בעת עשיר היה ואם
מביא  היאך כן ואם ה"ט), (למעלה עני קרבן להביא יכול
כשיטת  זה ואין משנה'. 'לחם ועי' מספק? העוף חטאת
ששם  אשמו, כשקרב שמדובר שאמרו שם, בנדה הגמרא
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ÚaLpÓ ıeÁ8¯ÈÓÓe9ÌLa B¯·Á ˙‡ Ïl˜Óe10. ƒƒ¿»≈ƒ¿«≈∆¬≈¿≈
‰OÚÓ Ô‰a ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ el‡ ÔÈÂ‡Ï ‰LÏL¿»»ƒ≈ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»∆«¬∆

ÏÏk11È¯‰Â ,‰¯eÓz‰ ÏÚ ÔÈ˜BÏ ‰nÏÂ .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ¿»¿ƒ¬≈∆¿»»ƒ««¿»«¬≈
ep¯ÈÓÈ ¯Ó‰ Ì‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚÏ ˜z daL Â‡Ï»∆»ƒ««¬≈∆∆¡«¿ƒ»≈¿ƒ∆

L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â12da LiL ÈtÓ ? ¿»»¿»ƒ¿∆…∆ƒ¿≈∆≈»
ÔÈÂ‡Ï ÈLe ‰OÚ13‰ÂL daL Â‡Ï ÔÈ‡L ,„BÚÂ . ¬≈¿≈»ƒ»∆≈»∆»»∆

‰OÚÏ14ÔÈÙzM‰Â ¯eav‰L ;15Ì‡ ‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ «¬≈∆«ƒ¿«À»ƒ≈ƒ¿»ƒ
e¯ÈÓ‰16e¯ÈÓÈ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,17. ≈ƒ««ƒ∆≈À¿»ƒ∆…»ƒ

.L„˜ ‰¯eÓz‰ È¯‰ - ¯ÈÓ‰L „ÈÁi‰L ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈∆«»ƒ∆≈ƒ¬≈«¿»…∆
ÌÈÚa¯‡ ‰˜BÏ - ˙aLa ¯ÈÓ‰ elÙ‡Â18ÔÓ „Á‡Â . «¬ƒ≈ƒ¿«»∆«¿»ƒ¿∆»ƒ

ÔÈÙzM‰19¯ÈÓ‰L20¯ÈÓ‰L ÈÓ B‡ ,21Ôa¯˜a «À»ƒ∆≈ƒƒ∆≈ƒ¿»¿»
¯eav‰ ˙Ba¯wÓ22˙eÙzL Ô‰a BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,23- ƒ»¿¿«ƒƒ¿≈»∆À»

L„˜ ‰¯eÓz‰ ÔÈ‡Â ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰24. ¬≈∆∆¿≈«¿»…∆

ãycew zegiyn zecewpã

mdy t"r` ,exind m` dxenz oiyer oi` oitzeyde xeaivd"
."...exini `ly oixdfen

קודש, ותמורתו הוא - שהמיר שהיחיד למדים נמצאנו
אין  אבל לוקה זה הרי - שהמירו שותפין או ציבור אבל
ביארו  שהרמב"ם לומר יש הדבר ובטעם קודש. התמורה
חוקי  שכל "אע"פ שכתב במה תמורה, הלכות בסיום
אלו  "וכל ומסיים בהם...", להתבונן ראוי הם גזירות התורה
התורה  דיני ורוב דעותיו, ולתקן יצרו את לכוף כדי הדברים
וליישר  הדעות לתקן העצה מגדול מרחוק עצות אלא אינן
מה  כי הנ"ל, ההלכה לבאר יש ועפ"ז המעשים". כל
ברע  טוב שימיר החשש מפני הוא להמיר תורה שאסרה
לשותפין  בנוגע אבל ממונו", על ולחוס קניינו "להרבות כדי
אלא  הממיר של לגמרי אינה שבדבר ההנאה שטובת כיון
חלקו  שאז לציבור, בנוגע ועל־אחת־כמה־וכמה בלבד, חצי'
והוא  שלו. לגמרי היא העבירה אבל מאוד, קטן הממיר של
להרבות  כדי יחטא ולא לו", ולא חוטא אדם "אין על־דרך

הציבור. של או השותף של קניינו
(bi oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

זו 2) הרי לו: שיש חולין בהמת על הקרבן בעל "שאמר
(=הקרבן)". זו תחת ארבעים.3)(=החולין) מלקות סופג

בבת 4) יותר) או בהמות (שתי המיר ואפילו בנפרד, לוקה
פעמים. כמה לוקה על 5)אחת, נעשתה התמורה שהרי

פי  על ואף מעשה, אינה שפתיים ועקימת דיבורו, ידי
מהלכות  י"ג (פרק רבינו פסק בדישו שור חסימת שלעניין

ב  הלכה (בבא שכירות יוחנן וכרבי לוקה, בקול חסם שאם (
רבי  אמר וכן מעשה, היא פיו שעקימת שאמר צ:) מציעא
סמך  - מעשה עושה בדיבורו שממיר ג: ובתמורה שם יוחנן
ד: בתמורה הגמרא שבסוגיית השנייה הלשון על רבינו
ביחיד, אלא אינו העשה ואילו בשותפין גם ישנו שהלאו
בכמה  אמרו וכן מעשה. בו שאין פי על אף שלוקה הרי
ודלא  מעשה בו אין שממיר הגלילי, יוסי רבי בשם מקומות

מעשה. בו שיש שאמר יוחנן זה 6)כרבי אין כלומר,

ג. תמורה - למדו השמועה מפי רק אלא בתורה, מפורש
הגלילי. יוסי רבי נח)7)בשם כח, (דברים שנאמר משום

את  ה' "והפלא נט) (שם, וכתיב לעשות", תשמור לא "אם
(שיש  ב"לעשות" שרק יג:) (מכות מכאן ולמדו מכותך"
עליו. לוקין אין מעשה בו שאין לאו אבל לוקין, - מעשה)

שם 8) את תשא "לא ז) כ, (שמות שכתוב לשוא. או לשקר
מנקים  אין מעלה של דין בית ינקה" לא כי לשוא אלוקיך ה'
אותו. ומנקין אותו מלקין מטה של דין בית אבל אותו,

אותו".9) ימיר "ולא משום ולוקה תמורה, העושה
שנאמר 10) משום ולוקה הקדושֿברוךֿהוא, של בשמו

את  ליראה וגו' לעשות תשמור לא "אם נח) שם, (דברים
חבירו  את ומקלל לבטלה, השם את מלהוציא (שיירא ה'"
"והפלא  נט) (שם, וכתיב שם) רש"י לבטלה, מוציאו בשם
חבירו  את מקלל אבל מלקות. זו הפלאה מכותך" את ה'

לוקה. אינו - שם ידי 11)בלא על אלא אינו איסורן וכל
היא 12)דיבור. עשה מצוות והמיר, עבר אם כלומר,

שניתק  לאו וכל ובקרבן. בתמורה בשתיהן, קדושה לנהוג
עליו. לוקין אין אותו 13)לעשה ימיר ולא יחליפנו, ""לא

לאווין  משני מלקות חיוב לעקור עשה של כוחה ואין (שם)
אחרים  בשל יחליפנו "לא שאמרו פי על ואף שם). (תמורה
במקום  הלאווין שני אין כן ואם עצמו" בשל אותו ימיר ולא
תמורה, של לאו לנתק יכול העשה אין מקום מכל - אחד

נוסף. לאו תמורה בעניין שיש דומה 14)כיוון הלאו שאין
הממיר  כל ולא בלאו, עובר הממיר כל שהרי בכל, לעשה
כוח  שאין זה, בלאו העובר כל לוקה לכך תמורה, תמורתו
שכולם  לאו שתנתק בה, חייבין כולם שאין עשה, ביד

בו. של 15)חייבים או ציבור של חולין בהמת כלומר,
אם 16)שותפין. אבל המירו, והשותפין הציבור [כלומר,

אינה  בוודאי המיר, השותפין מן או הציבור מן אחד רק
הזה  היחיד שהרי כאן, אין אזהרה שגם ואפשר כלל, תמורה
של  "רגלה כאומר זה והרי חלקו, על אלא להמיר יכול אינו
פי  על ואף תמורה. שאינה זו" עולה תחת ידה או זו בהמה
תמורה  אינה בהם, תלוייה שהנשמה באברים חלק לו שיש
בכולה", קדושה "פשטה כן לומר אפשר אי שהרי כלל,

שלו]. כולה אין קודש,17)שהרי התמורה אין זאת ובכל
יחיד: בלשון שנאמר ממה יג.) (תמורה במשנה כן ולמדו
ואין  תמורה עושה יחיד - אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא

תמורה". עושים והשותפין שנאמר 18)הציבור פי על ואף
שהרי  שמונים, לוקה אינו אותו", ימיר ולא יחליפנו "לא
ואחד  אחרים בשל אחד אלא אחד, בעניין אינם הלאווין שני

עצמו. בבהמת 19)בשל שותף כשהיה המדובר כאן
היתה  החולין שבהמת היינו שלמעלה שותפין ואילו הקרבן,

שלו.20)בשותפות. שהיא חולין יחיד 21)בבהמת
שלו. חולין לו 22)בבהמת יש מישראל ואחד אחד שכל

בהם. על 23)חלק או שלו, בקרבן ממיר כאילו הוא והרי
הקרבן. בעל של ברשותו אחר של בקרבן פנים כל

בהמה 24) ממעשר יג.) (תמורה ובברייתא במשנה כן למדו
ימירנו  המר ואם ימירנו "ולא לג) כז, (ויקרא בו שנאמר
(כל  בכלל מעשר "והרי קודש", יהיה ותמורתו הוא והיה
מעשר  מה לך: לומר יצא? ולמה תמורה) לעניין הקרבנות
בכורות  מהלכות ו פרק - בשותפות נוהג (שאינו יחיד קרבן

והשותפין". צבור קרבנות יצאו י) הלכה
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.·ÔB„Êa ¯ÈÓn‰ „Á‡25‰Ê È¯‰ - ‰‚‚La ¯ÈÓ‰L B‡ ∆»«≈ƒ¿»∆≈ƒƒ¿»»¬≈∆
‰¯eÓz ‰OBÚ26„ˆÈk .‰˜BÏÂ27È¯‰ :¯ÓBÏ Ôek˙n‰ ? ∆¿»¿∆≈««ƒ¿«≈«¬≈

˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÈÏ LiL ‰ÏBÚ ˙¯eÓz BÊ¿«»∆≈ƒ¿»«¬≈¿«
ÈÏ LiL ÌÈÓÏL28‰˜BÏÂ ‰¯eÓz BÊ È¯‰ -29Ì‡ Ï·‡ . ¿»ƒ∆≈ƒ¬≈¿»¿∆¬»ƒ

¯ÈÓ‰Â ¯ÈÓ‰Ï ¯znL ‰nc30˙È·Ï Òk‡ :¯Ó‡L B‡ , ƒ»∆À»¿»ƒ¿≈ƒ∆»«∆»≈¿«ƒ
BzÚcÓ ‡lL ¯ÈÓ‰Â ÁÎLÂ ÒÎÂ ,ÈzÚcÓ ¯ÈÓ‡Â ‰Ê31 ∆¿»ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿«¿»«¿≈ƒ∆…ƒ«¿

‰ÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â ‰¯eÓz BÊ È¯‰ -32. ¬≈¿»¿≈∆»∆»

זו 25) הרי לומר התכוון וגם להמיר התורה שאסרה ידע
כן. ואמר עולה, יוסי 26)תמורת "ר' יז. בתמורה משנה

שוגג  עשה ולא בתמורה כמזיד שוגג עשה אומר יהודה בר'
שם  המשניות בפירוש רבינו וכתב במוקדשים". כמזיד

חולק. שום עליו שאין יוסי כר' היא כלומר,27)שההלכה
כמזיד. שהוא שוגג כי 28)איזהו האיסור, על הוא מזיד

שרצה  התמורה על הוא שוגג רק להמיר, שאסור הוא יודע
באחר. והמיר וטעה בזה (בגמרא 29)להמיר כן ולמדו

שוגג  "לרבות - קודש" "יהיה י) (שם, שנאמר ממה שם)
ולא 30)כמזיד". שם לקיש וריש יוחנן כר' לוקה, אינו

לוקה, והמיר להמיר שמותר דימה שאם שאמר, כחזקיה
אלא  כמזיד שוגג נתרבה שלא לקיש וריש יוחנן רבי וסברו
להמיר, שאסור שידע כגון בתמורה, רק השגגה היתה אם
היתה  אם אבל עולה, והמיר שלמים להמיר שנתכוון אלא
נתרבה  לא - להמיר איסור שאין שחשב באיסור, גם השגגה

מלקות. והוא 31)לחיוב ימיר שלא בו התרו כלומר:
מקבלי  כל (וכדרך מדעתו וימיר זה לבית שייכנס  אומר
נכנס  ושוב עושים), אנו כן מנת על שאומרים: התראה,

והמיר. בו שהתרו ושכח שתהיה 32)לבית שצריך משום
זוכרה, שיהיה כדי המעשה, של דיבור כדי בתוך ההתראה

כרב אב  ודלא מלקות, חייב אינו ההתראה את שכח אם ל
של  המחלוקת שכל רבינו וסובר מלקות. המחייב שם ששת
לעניין  אלא אינה ששת ורב וחזקיה לקיש, וריש יוחנן רבי
סוברים  וכולם חולקים, אין התמורה בחלות אבל מלקות,

משנה). (כסף תמורה שתמורתו

.‚BlL BÈ‡L Ôa¯˜a BzÓ‰a ¯ÈÓÓ Ì„‡ ÔÈ‡33Ì‡Â . ≈»»≈ƒ¿∆¿¿»¿»∆≈∆¿ƒ
‡B·È ÈzÓ‰·a ¯ÈÓ‰Ï ‰ˆB¯‰ Ïk :Ôa¯w‰ ÏÚa ¯Ó‡»««««»¿»»»∆¿»ƒƒ¿∆¿ƒ»

da ¯ÈÓÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÓÈÂ34‰Ó‰·a Ba¯˜ ¯ÈÓ‰ . ¿»ƒ¬≈∆≈ƒ»≈ƒ»¿»ƒ¿≈»
BlL dÈ‡L35LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰¯eÓz dÈ‡ - ∆≈»∆≈»¿»∆≈»»«¿ƒ

.BlL BÈ‡L ¯·c»»∆≈∆

החולין 33) בהמת על הקרבן בעל שיאמר היא "התמורה כי
חולין  בהמת על אמר אם אבל זו", תחת זו הרי לו: שיש
תמורה, זו אין אחרים, של קרבן תמורת שתהיה לו שיש
כן  ולמדו ט.). (תמורה שלו שאינו בדבר מתפיש אדם שאין
"וסמך  ב) ג, (ויקרא סמיכה בעניין שנאמר ממה ב.) (שם
חבירו". קרבן ולא "קרבנו, = קרבנו" ראש על ידו

התמורה.34) חלה חולין 35)כלומר: בהמת על אמר
לו. השייך קרבן תמורת זו הרי לו שייכת שאינה

.„‡Ï Ï·‡ ,‰¯eÓz ‰OBÚL ‡e‰ ¯tk˙n‰«ƒ¿«≈∆∆¿»¬»…
LÈc˜n‰36,B¯·Á da ¯tk˙iL ‰Ó‰a LÈc˜‰ ?„ˆÈk . ««¿ƒ≈«ƒ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿«≈»¬≈

ÈBÏt Ì‰a ¯tk˙iL ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ LÈc˜‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿ƒ»¿¿»ƒ∆ƒ¿«≈»∆¿ƒ

¯ÈÊp‰37Ï·‡ ,‰¯eÓz Ô‰a ‰OBÚL ‡e‰ ¯ÈÊp‰ B˙B‡ - «»ƒ«»ƒ∆∆»∆¿»¬»
LÈc˜‰L ‰Ê ‡Ï38BlL ÔÈ‡L ÈÙÏ ,39. …∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈»∆

[של 36) לצרכו [הקרבן] שהופרש "שכיוון ב: תמורה
אזלינן". המתכפר דבתר "קרבנו" ביה קרינא המתכפר]

תמורה.37) בהם שעושה הוא הנזיר דבתר 38)אותו
מקדיש. בתר ולא אזלינן של 39)מתכפר הוא שהקרבן

בקרבן  בהמתו ממיר אדם ואין המקדיש, של ואינו המתכפר
שלו. שאינו

.‰L¯Bi‰40¯ÈÓÓ41- ˙ÓÂ ÂÈa ÈLÏ ‰Ó‰a ÁÈp‰ . «≈≈ƒƒƒ«¿≈»ƒ¿≈»»»≈
‰·¯˜ BÊ È¯‰42da Ì‰ È¯‰L ;da ÔÈ¯ÈÓÓ ÔÈ‡Â , ¬≈¿≈»¿≈¿ƒƒ»∆¬≈≈»

ÔÈÙzL43.e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÈÙzM‰Â , À»ƒ¿«À»ƒ≈ƒ¿»¿∆≈«¿

שמת.40) עד להקריבו הספיק ולא קרבן אביו שהפריש
ימיר"41) המר "ואם י) כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו

תמורה. שתמורתו היורש את לרבות באה הכפולה הלשון
בעולה 42) והמדובר מותו, לאחר הקרבן היורשים מקריבים

אינם  בעליהם, שמתו ואשם חטאת אבל בשלמים, או
-43)קרבים. קבועה כפרה בה מתכפרים אינם כי אף

כשותפים, הם והרי שטחית) (כפרה בקופיא בה מתכפרים
(כפרה  מקיבעא זה בקרבן מתכפר אחד אף שאין ומכיוון

הקרבן. בעלי - בקופיא המתכפרים הם, הרי קבועה)

.ÂÌÈ¯Î ÈL„˜ ÔÈ‡44‰¯eÓz ÔÈOBÚ45;‰¯Bz‰ ÔÓ ≈»¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ«»
BÊ È¯‰ - ¯ÈÓ‰L È¯Îp‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ∆«»¿ƒ∆≈ƒ¬≈

‰¯eÓz46Ï‡¯OÈ da ¯tk˙iL ‰Ó‰a È¯Îp‰ LÈc˜‰ . ¿»ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿≈»∆ƒ¿«≈»ƒ¿»≈
‰¯eÓz ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - È¯Îp‰ da ¯ÈÓ‰Â47. ¿≈ƒ»«»¿ƒ¬≈¿≈¿»

ב,44) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ג בפרק ראה
אותו. ומקריבים עולה קרבן הגויים מן שמקבלים

לא 45) עכו"ם "קדשי ב:) (תמורה בברייתא שמעון כרבי
שמעון". רבי דברי תמורה עושים אין וכו' מועלין ולא נהנין

שמעון 46) רבי שאמר ממה נראה כן אבל מפורש, זה אין
הרי  מועלין" ולא נהנין לא עכו"ם "קדשי ברייתא באותה
בקדשיו, כשהמיר והמדובר בהן. ליהנות אסור שמדרבנן

להלן. ראה ישראל בקדשי המיר אם הוא 47)אבל כן
בר  רמי של בעייתו בביאור הגמרא מסקנת לפי שם בתמורה
עושה  אינה בוודאי - גוי להתכפר גוי הקדיש שאם חמא,

שמעון  רבי כדברי התורה, מן וכל תמורה למעלה, וכמבואר ,
אם  ישראל: בה להתכפר גוי כשהקדיש אלא אינה בעייתו
עושה  שקרבנו זה ביד סוף ועד מתחילה הקרבן שיהיה צריך
ביד  עכשיו, עושה הוא אם שמספיק או התורה, מן תמורה
העכו"ם, ביד היה שבתחילה אף תמורה, עושה שקרבנו זה

תמורה. ספק שהיא רבינו פסק ולכן הבעייה נפשטה ולא

.ÊÔÈOBÚ - e¯ÈÓ‰ Ì‡ ÌÈL „Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡∆»¬»ƒ¿∆»»ƒƒ≈ƒƒ
‰¯eÓz48. ¿»

נאמר 48) ימיר" ולא יחליפנו "לא של שהלאו פי על שאף
שם) (ויקרא שנאמר ממה בגמרא) (שם למדו - זכר בלשון
את  לרבות באה "ואם" של יתרה ימירנו": המר "ואם

תמורה. תמורתה היא שאף האשה,

.ÁÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜49Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÓ‰L »»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ∆≈ƒ««ƒ
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‰OÚÓ Ô‰a ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ el‡ ÔÈÂ‡Ï ‰LÏL¿»»ƒ≈ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»∆«¬∆

ÏÏk11È¯‰Â ,‰¯eÓz‰ ÏÚ ÔÈ˜BÏ ‰nÏÂ .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ¿»¿ƒ¬≈∆¿»»ƒ««¿»«¬≈
ep¯ÈÓÈ ¯Ó‰ Ì‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚÏ ˜z daL Â‡Ï»∆»ƒ««¬≈∆∆¡«¿ƒ»≈¿ƒ∆

L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â12da LiL ÈtÓ ? ¿»»¿»ƒ¿∆…∆ƒ¿≈∆≈»
ÔÈÂ‡Ï ÈLe ‰OÚ13‰ÂL daL Â‡Ï ÔÈ‡L ,„BÚÂ . ¬≈¿≈»ƒ»∆≈»∆»»∆

‰OÚÏ14ÔÈÙzM‰Â ¯eav‰L ;15Ì‡ ‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ «¬≈∆«ƒ¿«À»ƒ≈ƒ¿»ƒ
e¯ÈÓ‰16e¯ÈÓÈ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,17. ≈ƒ««ƒ∆≈À¿»ƒ∆…»ƒ

.L„˜ ‰¯eÓz‰ È¯‰ - ¯ÈÓ‰L „ÈÁi‰L ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈∆«»ƒ∆≈ƒ¬≈«¿»…∆
ÌÈÚa¯‡ ‰˜BÏ - ˙aLa ¯ÈÓ‰ elÙ‡Â18ÔÓ „Á‡Â . «¬ƒ≈ƒ¿«»∆«¿»ƒ¿∆»ƒ

ÔÈÙzM‰19¯ÈÓ‰L20¯ÈÓ‰L ÈÓ B‡ ,21Ôa¯˜a «À»ƒ∆≈ƒƒ∆≈ƒ¿»¿»
¯eav‰ ˙Ba¯wÓ22˙eÙzL Ô‰a BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,23- ƒ»¿¿«ƒƒ¿≈»∆À»

L„˜ ‰¯eÓz‰ ÔÈ‡Â ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰24. ¬≈∆∆¿≈«¿»…∆

ãycew zegiyn zecewpã

mdy t"r` ,exind m` dxenz oiyer oi` oitzeyde xeaivd"
."...exini `ly oixdfen

קודש, ותמורתו הוא - שהמיר שהיחיד למדים נמצאנו
אין  אבל לוקה זה הרי - שהמירו שותפין או ציבור אבל
ביארו  שהרמב"ם לומר יש הדבר ובטעם קודש. התמורה
חוקי  שכל "אע"פ שכתב במה תמורה, הלכות בסיום
אלו  "וכל ומסיים בהם...", להתבונן ראוי הם גזירות התורה
התורה  דיני ורוב דעותיו, ולתקן יצרו את לכוף כדי הדברים
וליישר  הדעות לתקן העצה מגדול מרחוק עצות אלא אינן
מה  כי הנ"ל, ההלכה לבאר יש ועפ"ז המעשים". כל
ברע  טוב שימיר החשש מפני הוא להמיר תורה שאסרה
לשותפין  בנוגע אבל ממונו", על ולחוס קניינו "להרבות כדי
אלא  הממיר של לגמרי אינה שבדבר ההנאה שטובת כיון
חלקו  שאז לציבור, בנוגע ועל־אחת־כמה־וכמה בלבד, חצי'
והוא  שלו. לגמרי היא העבירה אבל מאוד, קטן הממיר של
להרבות  כדי יחטא ולא לו", ולא חוטא אדם "אין על־דרך

הציבור. של או השותף של קניינו
(bi oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

זו 2) הרי לו: שיש חולין בהמת על הקרבן בעל "שאמר
(=הקרבן)". זו תחת ארבעים.3)(=החולין) מלקות סופג

בבת 4) יותר) או בהמות (שתי המיר ואפילו בנפרד, לוקה
פעמים. כמה לוקה על 5)אחת, נעשתה התמורה שהרי

פי  על ואף מעשה, אינה שפתיים ועקימת דיבורו, ידי
מהלכות  י"ג (פרק רבינו פסק בדישו שור חסימת שלעניין

ב  הלכה (בבא שכירות יוחנן וכרבי לוקה, בקול חסם שאם (
רבי  אמר וכן מעשה, היא פיו שעקימת שאמר צ:) מציעא
סמך  - מעשה עושה בדיבורו שממיר ג: ובתמורה שם יוחנן
ד: בתמורה הגמרא שבסוגיית השנייה הלשון על רבינו
ביחיד, אלא אינו העשה ואילו בשותפין גם ישנו שהלאו
בכמה  אמרו וכן מעשה. בו שאין פי על אף שלוקה הרי
ודלא  מעשה בו אין שממיר הגלילי, יוסי רבי בשם מקומות

מעשה. בו שיש שאמר יוחנן זה 6)כרבי אין כלומר,

ג. תמורה - למדו השמועה מפי רק אלא בתורה, מפורש
הגלילי. יוסי רבי נח)7)בשם כח, (דברים שנאמר משום

את  ה' "והפלא נט) (שם, וכתיב לעשות", תשמור לא "אם
(שיש  ב"לעשות" שרק יג:) (מכות מכאן ולמדו מכותך"
עליו. לוקין אין מעשה בו שאין לאו אבל לוקין, - מעשה)

שם 8) את תשא "לא ז) כ, (שמות שכתוב לשוא. או לשקר
מנקים  אין מעלה של דין בית ינקה" לא כי לשוא אלוקיך ה'
אותו. ומנקין אותו מלקין מטה של דין בית אבל אותו,

אותו".9) ימיר "ולא משום ולוקה תמורה, העושה
שנאמר 10) משום ולוקה הקדושֿברוךֿהוא, של בשמו

את  ליראה וגו' לעשות תשמור לא "אם נח) שם, (דברים
חבירו  את ומקלל לבטלה, השם את מלהוציא (שיירא ה'"
"והפלא  נט) (שם, וכתיב שם) רש"י לבטלה, מוציאו בשם
חבירו  את מקלל אבל מלקות. זו הפלאה מכותך" את ה'

לוקה. אינו - שם ידי 11)בלא על אלא אינו איסורן וכל
היא 12)דיבור. עשה מצוות והמיר, עבר אם כלומר,

שניתק  לאו וכל ובקרבן. בתמורה בשתיהן, קדושה לנהוג
עליו. לוקין אין אותו 13)לעשה ימיר ולא יחליפנו, ""לא

לאווין  משני מלקות חיוב לעקור עשה של כוחה ואין (שם)
אחרים  בשל יחליפנו "לא שאמרו פי על ואף שם). (תמורה
במקום  הלאווין שני אין כן ואם עצמו" בשל אותו ימיר ולא
תמורה, של לאו לנתק יכול העשה אין מקום מכל - אחד

נוסף. לאו תמורה בעניין שיש דומה 14)כיוון הלאו שאין
הממיר  כל ולא בלאו, עובר הממיר כל שהרי בכל, לעשה
כוח  שאין זה, בלאו העובר כל לוקה לכך תמורה, תמורתו
שכולם  לאו שתנתק בה, חייבין כולם שאין עשה, ביד

בו. של 15)חייבים או ציבור של חולין בהמת כלומר,
אם 16)שותפין. אבל המירו, והשותפין הציבור [כלומר,

אינה  בוודאי המיר, השותפין מן או הציבור מן אחד רק
הזה  היחיד שהרי כאן, אין אזהרה שגם ואפשר כלל, תמורה
של  "רגלה כאומר זה והרי חלקו, על אלא להמיר יכול אינו
פי  על ואף תמורה. שאינה זו" עולה תחת ידה או זו בהמה
תמורה  אינה בהם, תלוייה שהנשמה באברים חלק לו שיש
בכולה", קדושה "פשטה כן לומר אפשר אי שהרי כלל,

שלו]. כולה אין קודש,17)שהרי התמורה אין זאת ובכל
יחיד: בלשון שנאמר ממה יג.) (תמורה במשנה כן ולמדו
ואין  תמורה עושה יחיד - אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא

תמורה". עושים והשותפין שנאמר 18)הציבור פי על ואף
שהרי  שמונים, לוקה אינו אותו", ימיר ולא יחליפנו "לא
ואחד  אחרים בשל אחד אלא אחד, בעניין אינם הלאווין שני

עצמו. בבהמת 19)בשל שותף כשהיה המדובר כאן
היתה  החולין שבהמת היינו שלמעלה שותפין ואילו הקרבן,

שלו.20)בשותפות. שהיא חולין יחיד 21)בבהמת
שלו. חולין לו 22)בבהמת יש מישראל ואחד אחד שכל

בהם. על 23)חלק או שלו, בקרבן ממיר כאילו הוא והרי
הקרבן. בעל של ברשותו אחר של בקרבן פנים כל

בהמה 24) ממעשר יג.) (תמורה ובברייתא במשנה כן למדו
ימירנו  המר ואם ימירנו "ולא לג) כז, (ויקרא בו שנאמר
(כל  בכלל מעשר "והרי קודש", יהיה ותמורתו הוא והיה
מעשר  מה לך: לומר יצא? ולמה תמורה) לעניין הקרבנות
בכורות  מהלכות ו פרק - בשותפות נוהג (שאינו יחיד קרבן

והשותפין". צבור קרבנות יצאו י) הלכה
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‰˜BÏ BÈ‡L50B‡ ‰¯eÓz ‰OBÚ Ì‡ ˜ÙÒ Ba LÈ - ∆≈∆≈»≈ƒ∆¿»
‰¯eÓz ‰OBÚ BÈ‡51. ≈∆¿»

כן 49) ולמדו קיים, נדרו להקדיש, נדר שאם שנה, י"ב בן
- נדר" יפליא "כי ב) כז, (ויקרא שכתוב ממה סב.) (נזיר
שהקדשו  שנה, י"ב בן שהוא - לאיש הסמוך מופלא לרבות

עונשין.50)הקדש. בר אינו רמי 51)שקטן של בעיא
הקדש, לדין תמורה דין מדמים אם שם) (תמורה חמא בר
להמיר, גם הוא יכול כן כמו להקדיש, יכול שהקטן שכשם
אינו  - לוקה ואינו עונשין, דיני בכלל אינו שקטן מכיוון או

להמיר. יכול

.ËÌL‡·e ˙‡hÁa ÔÈ¯ÈÓÓ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡52Û‡L ; ≈«…¬ƒ¿ƒƒ¿«»¿»»∆«
Ì‰lL Ì‰L Èt ÏÚ53ÌÈiÁÓ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ -54, «ƒ∆≈∆»∆≈»ƒ»∆≈«ƒ

Ìc‰ ˜¯fiL „Ú ¯Oaa Ì‰Ï ÔÈ‡L55ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ∆≈»∆«»»«∆ƒ»≈«»¿≈«…¬ƒ
Ba ‰ÎBÊ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;‰¯BÎaa ÔÈ¯ÈÓÓ¿ƒƒ«¿»∆««ƒ∆∆

ÌÈiÁÓ56B˙lÁz È¯‰L ,‰lÁzÓ Ba ‰ÎBÊ BÈ‡ - ≈«ƒ≈∆ƒ¿ƒ»∆¬≈¿ƒ»
Ï‡¯OÈ ˙È·a57ÌÈÏÚa‰ Ï·‡ .‡e‰58e¯ÈÓ‰L ¿≈ƒ¿»≈¬»«¿»ƒ∆≈ƒ

ÔÎÂ .‰¯eÓz ÌÈOBÚ - Ì˙È·a ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ¯BÎaa«¿»¿«∆¿≈»ƒ¿»¿≈
BÏ „ÏBpL ¯BÎaa ¯ÈÓ‰L Ô‰k59Á˜lL ¯BÎaa ‡Ï , …≈∆≈ƒ«¿∆«…«¿∆»«

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - Ï‡¯OiÓ60. ƒƒ¿»≈¬≈¿»

להקריבם.52) כדי להם שנתנו ישראל בפרק 53)של ראה
ואשם  חטאת שאין ג, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י

כהונה. לזכרי אלא וראה 54)נאכלים ז: תמורה במשנה
שאינו  בקרבן בהמתו ממיר אדם שאין ג, הלכה למעלה

לוקה.55)שלו. - הזריקה לפני האוכל שהרי
לכהן.56) וליתנו בכור להפריש נותנין 57)שמצוה שאין

שיגדיל  עד בעליו בו יטפל אלא - כשיוולד לכהן הבכור את
שם) (תמורה במשנה עקיבא רבי ודרש לכהן, ויתננו מעט
"היכן  י): כז, (ויקרא קודש" יהיה ותמורתו הוא "והיה
בבית  תמורה אף הבעלים, בבית - עליו חלה קדושה

בכורות 59)ישראל.58)הבעלים. מהלכות א פרק ראה
טהורה. בהמה בבכור חייבים הכהנים שגם ז, הלכה

בבית 60) זה והרי מישראל הכהן גרע "שלא הוא פשוט
בעלים".

.ÈÏB„b Ô‰k ÏL BÏÈ‡61‰¯eÓz ‰OBÚ62B¯t Ï·‡ ,63 ≈∆…≈»∆¿»¬»»
‰¯eÓz ‰OBÚ BÈ‡64BlMÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;65, ≈∆¿»««ƒ∆ƒ∆

Ba ÔÈ¯tk˙Ó ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡Â ÏÈ‡B‰66Ba Ì‰ È¯‰ - ƒ¿∆»«…¬ƒƒ¿«¿ƒ¬≈≈
ÔÈÙzLk67. ¿À»ƒ

הפר 61) עם ביחד העולה הכיפורים ביום מקריב שהוא
באיל 62)לחטאת. חולין בהמת הגדול הכהן המיר אם

לבדו. הגדול הכהן מתכפר זה שבאיל התמורה, חלה זה,
גדול.63) כהן של החטאת בזה 64)פר הסתפקו שלא

יחיד" "קרבן זה לפר שקרא מאיר רבי לדעת אלא נ: ביומא
מקופיא  אלא בו, מתכפרים הכהנים אחיו אין אולי -
בעל  הוא מקיבעא, בו מתכפר הגדול שהכהן (ומכיוון
כלל. ספק כאן אין דרבנן אליבא אבל הם), ולא הקרבן

לו".65) אשר החטאת פר "את ז) טז, (שם שכתוב
כמו 66) הכהנים, שאר ועל הגדול הכהן על מכפר שהפר

הם  והכהנים ביתו", ובעד בעדו "וכפר יג) (שם, שנאמר

את  ברכו אהרן "בית יט) קלה, (תהילים שנאמר כמו ביתו
מקיבעא. שמתכפרים נא:) (יומא בגמרא ונראה ה'".

וראה 67) בגמרא) (שם הגדול הכהן של החטאת בפר
תמורה. עושין השותפין שאין א, הלכה למעלה

.‡È‡lL ,‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙BÁn‰Â ˙BÙBÚ‰»¿«¿»≈»ƒ¿»∆…
‰Ó‰a ‡l‡ ¯Ó‡68. ∆¡«∆»¿≈»

יתן 68) אשר כל לה' קרבן ממנה יקריבו אשר בהמה "ואם
בבהמה  בהמה ימיר המר ואם וגו' קודש יהיה לה' ממנו

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה

.·È˙Èa‰ ˜„a ˙Ba¯˜69¯Ó‡pL .‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ »¿¿∆∆««ƒ≈ƒ¿»∆∆¡«
ep¯ÈÓÈ ‡ÏÂ Ú¯Ï ·BË ÔÈa ¯w·È ‡Ï :¯OÚna70. ««¬≈…¿«≈≈»«¿…¿ƒ∆

‰È‰ ÌÈL„w‰ Ïk ÏÏÎa ¯OÚn‰ ‡BÏ‰Â71‰nÏÂ , «¬««¬≈ƒ¿«»«√»ƒ»»¿»»
‡ˆÈ72ÏÏk‰ ÏÚ „nÏÏ ?73„ÈÁÈ Ôa¯˜ ¯OÚn ‰Ó :74, »»¿«≈««¿»««¬≈»¿«»ƒ

ÔÈÙzM‰ ÔÎÂ ¯eaˆ ˙Ba¯˜ e‡ˆÈ75Ôa¯˜ ¯OÚn ‰Ó . »¿»¿¿ƒ¿≈«À»ƒ««¬≈»¿«
ÁaÊÓ76‰Ó‰a ¯OÚn ‰Ó .˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ e‡ˆÈ , ƒ¿≈«»¿»¿≈∆∆««ƒ««¿«¿≈»

Ô‚c ¯OÚÓÏ Lw‰77Ï‡¯OÈ ‡l‡ Ba ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , À«¿«¿«»»∆≈«»ƒ∆»ƒ¿»≈
ÌÈ¯Î ‡ÏÂ78ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯Î ˙Ba¯˜ e‡ˆÈ , ¿…»¿ƒ»¿»¿¿»¿ƒ∆≈ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓz79. ¿»¿∆≈«¿

לתיקון 69) יהיו ודמיהם שיפדום מנת על שהוקדשו בהמות
המקדש. המר 70)בית "ואם וגומר: תמורה, בו יעשה לא

(שם). קודש" יהיה ותמורתו הוא והיה ויודעים 71)ימירנו
ולא  יחליפנו "לא (שם) בהם שנאמר להמיר, שאסור אנו

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה וגו' אותו למה 72)ימיר
בהמה. למעשר מיוחד פסוק התורה יתר 73)ייחדה על

שהתורה  המידות עשרה משלוש אחת היא וזו הקדשים.
לא  ללמד, הכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר "כל בהן נדרשת
יצא". כולו הכלל על ללמד אלא יצא עצמו על ללמד

בשותפות.74) בא תמורה.75)ואינו עושין שאין
המזבח.76) על כב)77)שמקריבו יד, (דברים שכתוב

בשתי  כי נג: בבכורות זה על ואמרו וגו'", תעשר "עשר
דגן  מעשר ואחד בהמה מעשר אחד מדבר, הכתוב מעשרות

לדיניהן.והושוו  לזה דגן 78)זה מעשר אצל שכתוב
לה'" ירימו אשר ישראל בני מעשר את "כי כד) יח, (במדבר
ישראל  בני בהמה, מעשר אף גויים, ולא ישראל בני ומשמע

ג.). (תמורה נכרים מבואר 79)ולא ושם ו, הלכה למעלה
תמורה. תמורתו שהמיר הגוי סופרים שמדברי

.‚ÈÚe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰80‰OBÚ dÈ‡ - ««¿ƒ«¬«»«≈»»
dÈ‡Â ,¯eÓb Lec˜ dÙeb Lc˜˙ ‡lL ÈtÓ ,‰¯eÓz¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈»ƒ»¿≈»

ÌÈÓc ˙M„˜ ‡l‡81ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰ Ï·‡ . ∆»¿À«»ƒ¬»««¿ƒ«¬«
¯·BÚ82ÌeÓ dÏ „ÏB Ck ¯Á‡Â ‰ÓÈÓz LÈc˜‰L B‡ , ≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««»«»

‰¯eÓz ‰OBÚ BÊ È¯‰ - Úe·˜83. »«¬≈»¿»

אבר.80) מחוסר שהיה אינה 81)כגון דמים שקדושת
תמורה. הגוף.82)עושה קדושת משנה 83)שקדושה

הרי  קבוע, מום בה היה לא שהקדיש שבשעה שמכיוון שם,
טוב  וגו' יחליפנו "ולא התורה אמרה ועליו מעיקרו טוב הוא
יד:). (שם תמורה" עושה מעיקרו "טוב - בטוב" רע או ברע
זו  "הרי או זו", תמורת זו "הרי אמר אם דווקא זה וכל
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של  משמעותה זו", תחת זו "הרי אמר אם  אבל זו". חליפי
אנו  לפדיון, שעומדת מום ובבעלת חילול, גם היא "תחת"
לוקה. ואינו לתמורה ולא נתכוון שלחילול דבריו, מפרשים

.„ÈÌeÓ ÏÚ·a ÌÈÓz ¯ÈÓn‰ „Á‡84ÌeÓ ÏÚa B‡ ∆»«≈ƒ»ƒ¿««««
ÌÈÓ˙a85Ô‡ˆa ¯˜a ¯ÈÓ‰L B‡ ,86¯˜·a Ô‡ˆ B‡87, ¿»ƒ∆≈ƒ»»¿……¿»»

ÌÈfÚa ÌÈO·k B‡88ÌÈO·Îa ÌÈfÚ B‡89˙B·˜ B‡ , ¿»ƒ¿ƒƒƒƒƒ¿»ƒ¿≈
˙B·˜a ÌÈ¯ÎÊ B‡ ÌÈ¯ÎÊa90„Á‡ ¯ÈÓ‰L B‡ , ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈ƒ∆»

‰‡Óa91„Á‡a ‰‡Ó B‡92BÊa ÔÈa ˙Á‡ ˙·a ÔÈa , ¿≈»≈»¿∆»≈¿«««≈»
BÊ ¯Á‡93˙BÓ‰a‰ ÔÈÓk ÔÈ˜BÏÂ ,‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ««¬≈¿»¿ƒ¿ƒ¿««¿≈

¯ÈÓ‰L94. ∆≈ƒ

בעלת 84) ההקדש ובהמת תמימה החולין בהמת כלומר,
הוממה. כן ואחרי ההקדש בעת תמימה שהיתה וכגון מום,

קבוע,85) מום בעל אפילו מום, בעלת החולין בהמת
כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו תמימה. ההקדש ובהמת
(רע, בטוב" רע או ברע טוב אותו ימיר ולא יחליפנו "לא י)
הוא  והיה ימיר המר "ואם שם וכתיב מום) בעלת זה

קודש". יהיה או 86)ותמורתו בעז חולין של בקר המיר
שם). (משנה הקדש של בבקר 87)כבש חולין של צאן

הקדש. הקדש.88)של של בעזים חולין של כבשים
הקדש.89) של בכבשים  חולין של אלו 90)עזים וכל

"ואם  שם) (ויקרא שכתוב ממה שם בברייתא למדו הדברים
בהמה. בשם נקראים אלו וכל בבהמה", בהמה ימיר המר

הקדש.91) של בהמות במאה חולין של אחת בהמה המיר
הקדש,92) של אחת בבהמה חולין של בהמות מאה המיר

ממה  גם ולמדו שמעון, כרבי ודלא שם במשנה קמא כתנא
נקראות  רבות בהמות ואף בבהמה", "בהמה (שם) שכתוב
רבה". "ובהמה יא) ד, (יונה שנאמר כמו יחיד, בלשון בהמה

אחר 93) בזו הקדש של באחד חולין של המאה את שהמיר
שמעון  ר' שאף לקיש ריש מדברי שם בגמרא נשמע כן זו,
המיר  שאם מודה באחד" אחד אלא ממירים "אין שאמר:
חכמים  דעת כן ואם תמורה, שתמורתו זה אחר בזה
זה. אחר בזה שממירים בוודאי - אחת בבת שממירין

כל 94) על לוקה אחת בבת שהממיר כז. בתמורה מפורש כן
הגופין  - אחת פעם רק שהמיר פי על ואף ובהמה בהמה
וכל  בנפרד. ואחד אחד כל על המיר כאילו ונחשב מחלקים
אבל  הקדש, של באחד חולין של מאה בהמיר אלא אינו זה
אלא  לוקה אינו הקדש, של במאה חולין של אחד המיר אם

אחד.

.ÂË‰¯eÓz ‰OBÚ ‰¯eÓz‰ ÔÈ‡95˙BÓ‰a „ÏÂ ‡ÏÂ , ≈«¿»»¿»¿…¿«¿≈
Lc˜‰‰96‡e‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL .‰¯eÓz ‰OBÚ «∆¿≈∆¿»∆∆¡«¿»»

‡ÏÂ - 'B˙¯eÓ˙e' ,B„ÏÂ ‡ÏÂ - '‡e‰' ;B˙¯eÓ˙e¿»¿…¿»¿»¿…
‰Ó‰·a ¯ÈÓn‰ Ï·‡ .B˙¯eÓz ˙¯eÓz97¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁÂ ¿«¿»¬»«≈ƒƒ¿≈»¿»«¿≈ƒ

ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰¯eÓz Ôlk - ÛÏ‡ elÙ‡ ,¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁÂ da»¿»«¿≈ƒ¬ƒ∆∆À»¿»¿∆«
.e¯‡aL BÓk ,„Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»¿∆≈«¿

עליה 95) וחלה הקדש בבהמת שהמירה חולין בהמת
חולין  בהמת בה המיר אם תמורה, עושה אינה - קדושה

יב. בתמורה משנה ונתעברה 96)אחרת, בהמה שהקדיש
אין  כשהקדישה מעוברת היתה (שאם וילדה שהוקדשה אחר
ט), הלכה להלן ראה קרבן, עצמו הוא אלא קרבן, וולד זה

חולין. בהמת בה המיר אם תמורה עושה הוולד אין
הקדש.97) בבהמת כלומר,

.ÊË‡ÏÂ ÌÈÓÏLa ÌÈ¯aÚ B‡ ÌÈ¯·È‡ ÔÈ¯ÈÓÓ ÔÈ‡≈¿ƒƒ≈»ƒÀ»ƒƒ¿≈ƒ¿…
B‡ BÊ ‰Ó‰a ÏL dÏ‚¯ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .Ô‰a ÌÈÓÏL¿≈ƒ»∆≈«»≈«¿»∆¿≈»

BÊ ‰ÏBÚ ˙Áz d„È98˙Áz BÊ ‰Ó‰a ¯aÚ ¯Ó‡L B‡ , »»««»∆»«À«¿≈»««
˙Áz BÊ ‰Ó‰a :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .‰¯eÓz dÈ‡ - BÊ ‰ÏBÚ»≈»¿»¿≈»≈¿≈»««
BÊ ‰Ó‰a :¯Ó‡L B‡ ,BÊ ‰ÏBÚ ÏL dÏ‚¯ B‡ d„È»»«¿»∆»∆»«¿≈»

‡hÁ ÏL d¯aÚ ˙Áz˙99‰¯eÓz dÈ‡ - BÊ100. ««À»»∆«»≈»¿»

אברים 98) שהם רגל או יד רבינו כתב בכוונה כי ייתכן
ראשה  או לבה אמר: אם אבל בהם, תלוייה הנשמה שאין
תמורה. תמורתו - זו עולה תחת זו בהמה של

של 99) דין לה שאין מעוברת כשהיתה שהקדישה המדובר,
ד  בפרק כמפורש קרבן, עצמה היא אלא קרבן", "וולד
כאן  מיעטו לא ולכן ו, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות
כן  ואחרי הקדישה אם אבל עובר, שהוא זמן כל אלא
אינו  שוולד טו) (הלכה למעלה רבינו כתב הרי נתעברה

משנה). (לחם תמורה ממה 100)עושה כן שלמדו אפשר
שלימה  משמע - בבהמה" "בהמה י) כז, (ויקרא שנאמר

ועוברים. אברים להוציא בשלימה,

.ÊÈÌÈ‡ÏÎa ¯ÈÓn‰101‰Ù¯Ëa B‡102ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ103 «≈ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈»¿≈…∆
ÌeËÓËa B‡104ÒBÈ‚B¯c‡Â105‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡ - ¿À¿¿«¿¿ƒ≈«¿À»»»

¯BÓÁa B‡ ÏÓ‚a ¯ÈÓ‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰Â ,Ô‰ÈÏÚ106, ¬≈∆«¬≈∆¿ƒ∆≈ƒ¿»»«¬
Ôa¯˜ ÔÈÓa ÔÈ‡L ÈÙÏ107‰Ó .‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿ƒ∆≈¿ƒ»»¿»¿ƒ»≈∆«

ÌeÓ ÏÚ·Ï el‡ ÔÈa108Ôa¯˜ BÈÓa LÈ ÌeÓ ÏÚa ?109, ≈≈¿««««≈¿ƒ»¿»
Ôa¯˜ ÌÈÓa ÔÈ‡ el‡110. ≈≈¿ƒ»»¿»

ורחל 101) זכר) (=גדי מתיש שנולדה חולין בהמת
טריפה.102)(=כבשה). היתה החולין בהמת כלומר,

וחתכו 103) בלידתו אמו שנתקשתה וכגון חולין, בבהמת
החתך. דרך הוולד והוציאו האם של "שאין 104)דפנה

אטום  הוא אלא נקבות, אבר ולא זכרות אבר לא לו
נקבות 105)(=סתום)". אבר וגם זכרות אבר לו "שיש

נקבה". אם זכר אם ספק או 106)והוא הגמל במין שאין
אותם. ממירים ואין קרבים, שיהיו ראה 107)החמור

שכלאיים, אֿג הלכות מזבח איסורי מהלכות ג בפרק
למזבח. פסולים דופן ויוצא ואנדרוגינוס טומטום טריפה,

מעיקרה 108) קבוע מום בעלת חולין בהמת היתה שאם
תמורה. תמורתו הקדש, בהמת תחת תמורה היא הרי ואמר,

ובעל 109) תמימה, בהמה כגון קרבן שייך הבהמה במין
הוא  הרי - המזבח על להקריבו שאסור אף בעצמו מום

אדם. בני באכילת מין 110)מותר אינם תמימות שבהמות
כיוון  - עצמה בפני מין שאינה אף וטריפה עמם. אחד

טמאה. לבהמה היא דומה אדם בני באכילת שאסורה

.ÁÈÚ·B¯‰111Úa¯p‰Â112ÌeÓ ÏÚ·k Ì‰ È¯‰ - »≈«¿«ƒ¿»¬≈≈¿««
‰¯eÓz ÔÈOBÚÂ113Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .114. ¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆

אשה.111) על שבא ידי 112)שור על שנבעלה בהמה
ושניהם  ממה אדם, בהקרבה אסורים והנרבע, הרובע ,

מן  לה' קרבן מכם יקריב כי "אדם ב) א, (ויקרא שנאמר
ודרשו  קרבנכם" את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה
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‰˜BÏ BÈ‡L50B‡ ‰¯eÓz ‰OBÚ Ì‡ ˜ÙÒ Ba LÈ - ∆≈∆≈»≈ƒ∆¿»
‰¯eÓz ‰OBÚ BÈ‡51. ≈∆¿»

כן 49) ולמדו קיים, נדרו להקדיש, נדר שאם שנה, י"ב בן
- נדר" יפליא "כי ב) כז, (ויקרא שכתוב ממה סב.) (נזיר
שהקדשו  שנה, י"ב בן שהוא - לאיש הסמוך מופלא לרבות

עונשין.50)הקדש. בר אינו רמי 51)שקטן של בעיא
הקדש, לדין תמורה דין מדמים אם שם) (תמורה חמא בר
להמיר, גם הוא יכול כן כמו להקדיש, יכול שהקטן שכשם
אינו  - לוקה ואינו עונשין, דיני בכלל אינו שקטן מכיוון או

להמיר. יכול

.ËÌL‡·e ˙‡hÁa ÔÈ¯ÈÓÓ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡52Û‡L ; ≈«…¬ƒ¿ƒƒ¿«»¿»»∆«
Ì‰lL Ì‰L Èt ÏÚ53ÌÈiÁÓ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ -54, «ƒ∆≈∆»∆≈»ƒ»∆≈«ƒ

Ìc‰ ˜¯fiL „Ú ¯Oaa Ì‰Ï ÔÈ‡L55ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ∆≈»∆«»»«∆ƒ»≈«»¿≈«…¬ƒ
Ba ‰ÎBÊ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;‰¯BÎaa ÔÈ¯ÈÓÓ¿ƒƒ«¿»∆««ƒ∆∆

ÌÈiÁÓ56B˙lÁz È¯‰L ,‰lÁzÓ Ba ‰ÎBÊ BÈ‡ - ≈«ƒ≈∆ƒ¿ƒ»∆¬≈¿ƒ»
Ï‡¯OÈ ˙È·a57ÌÈÏÚa‰ Ï·‡ .‡e‰58e¯ÈÓ‰L ¿≈ƒ¿»≈¬»«¿»ƒ∆≈ƒ

ÔÎÂ .‰¯eÓz ÌÈOBÚ - Ì˙È·a ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ¯BÎaa«¿»¿«∆¿≈»ƒ¿»¿≈
BÏ „ÏBpL ¯BÎaa ¯ÈÓ‰L Ô‰k59Á˜lL ¯BÎaa ‡Ï , …≈∆≈ƒ«¿∆«…«¿∆»«

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - Ï‡¯OiÓ60. ƒƒ¿»≈¬≈¿»

להקריבם.52) כדי להם שנתנו ישראל בפרק 53)של ראה
ואשם  חטאת שאין ג, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י

כהונה. לזכרי אלא וראה 54)נאכלים ז: תמורה במשנה
שאינו  בקרבן בהמתו ממיר אדם שאין ג, הלכה למעלה

לוקה.55)שלו. - הזריקה לפני האוכל שהרי
לכהן.56) וליתנו בכור להפריש נותנין 57)שמצוה שאין

שיגדיל  עד בעליו בו יטפל אלא - כשיוולד לכהן הבכור את
שם) (תמורה במשנה עקיבא רבי ודרש לכהן, ויתננו מעט
"היכן  י): כז, (ויקרא קודש" יהיה ותמורתו הוא "והיה
בבית  תמורה אף הבעלים, בבית - עליו חלה קדושה

בכורות 59)ישראל.58)הבעלים. מהלכות א פרק ראה
טהורה. בהמה בבכור חייבים הכהנים שגם ז, הלכה

בבית 60) זה והרי מישראל הכהן גרע "שלא הוא פשוט
בעלים".

.ÈÏB„b Ô‰k ÏL BÏÈ‡61‰¯eÓz ‰OBÚ62B¯t Ï·‡ ,63 ≈∆…≈»∆¿»¬»»
‰¯eÓz ‰OBÚ BÈ‡64BlMÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;65, ≈∆¿»««ƒ∆ƒ∆

Ba ÔÈ¯tk˙Ó ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡Â ÏÈ‡B‰66Ba Ì‰ È¯‰ - ƒ¿∆»«…¬ƒƒ¿«¿ƒ¬≈≈
ÔÈÙzLk67. ¿À»ƒ

הפר 61) עם ביחד העולה הכיפורים ביום מקריב שהוא
באיל 62)לחטאת. חולין בהמת הגדול הכהן המיר אם

לבדו. הגדול הכהן מתכפר זה שבאיל התמורה, חלה זה,
גדול.63) כהן של החטאת בזה 64)פר הסתפקו שלא

יחיד" "קרבן זה לפר שקרא מאיר רבי לדעת אלא נ: ביומא
מקופיא  אלא בו, מתכפרים הכהנים אחיו אין אולי -
בעל  הוא מקיבעא, בו מתכפר הגדול שהכהן (ומכיוון
כלל. ספק כאן אין דרבנן אליבא אבל הם), ולא הקרבן

לו".65) אשר החטאת פר "את ז) טז, (שם שכתוב
כמו 66) הכהנים, שאר ועל הגדול הכהן על מכפר שהפר

הם  והכהנים ביתו", ובעד בעדו "וכפר יג) (שם, שנאמר

את  ברכו אהרן "בית יט) קלה, (תהילים שנאמר כמו ביתו
מקיבעא. שמתכפרים נא:) (יומא בגמרא ונראה ה'".

וראה 67) בגמרא) (שם הגדול הכהן של החטאת בפר
תמורה. עושין השותפין שאין א, הלכה למעלה

.‡È‡lL ,‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙BÁn‰Â ˙BÙBÚ‰»¿«¿»≈»ƒ¿»∆…
‰Ó‰a ‡l‡ ¯Ó‡68. ∆¡«∆»¿≈»

יתן 68) אשר כל לה' קרבן ממנה יקריבו אשר בהמה "ואם
בבהמה  בהמה ימיר המר ואם וגו' קודש יהיה לה' ממנו

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה

.·È˙Èa‰ ˜„a ˙Ba¯˜69¯Ó‡pL .‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ »¿¿∆∆««ƒ≈ƒ¿»∆∆¡«
ep¯ÈÓÈ ‡ÏÂ Ú¯Ï ·BË ÔÈa ¯w·È ‡Ï :¯OÚna70. ««¬≈…¿«≈≈»«¿…¿ƒ∆

‰È‰ ÌÈL„w‰ Ïk ÏÏÎa ¯OÚn‰ ‡BÏ‰Â71‰nÏÂ , «¬««¬≈ƒ¿«»«√»ƒ»»¿»»
‡ˆÈ72ÏÏk‰ ÏÚ „nÏÏ ?73„ÈÁÈ Ôa¯˜ ¯OÚn ‰Ó :74, »»¿«≈««¿»««¬≈»¿«»ƒ

ÔÈÙzM‰ ÔÎÂ ¯eaˆ ˙Ba¯˜ e‡ˆÈ75Ôa¯˜ ¯OÚn ‰Ó . »¿»¿¿ƒ¿≈«À»ƒ««¬≈»¿«
ÁaÊÓ76‰Ó‰a ¯OÚn ‰Ó .˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ e‡ˆÈ , ƒ¿≈«»¿»¿≈∆∆««ƒ««¿«¿≈»

Ô‚c ¯OÚÓÏ Lw‰77Ï‡¯OÈ ‡l‡ Ba ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , À«¿«¿«»»∆≈«»ƒ∆»ƒ¿»≈
ÌÈ¯Î ‡ÏÂ78ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯Î ˙Ba¯˜ e‡ˆÈ , ¿…»¿ƒ»¿»¿¿»¿ƒ∆≈ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓz79. ¿»¿∆≈«¿

לתיקון 69) יהיו ודמיהם שיפדום מנת על שהוקדשו בהמות
המקדש. המר 70)בית "ואם וגומר: תמורה, בו יעשה לא

(שם). קודש" יהיה ותמורתו הוא והיה ויודעים 71)ימירנו
ולא  יחליפנו "לא (שם) בהם שנאמר להמיר, שאסור אנו

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה וגו' אותו למה 72)ימיר
בהמה. למעשר מיוחד פסוק התורה יתר 73)ייחדה על

שהתורה  המידות עשרה משלוש אחת היא וזו הקדשים.
לא  ללמד, הכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר "כל בהן נדרשת
יצא". כולו הכלל על ללמד אלא יצא עצמו על ללמד

בשותפות.74) בא תמורה.75)ואינו עושין שאין
המזבח.76) על כב)77)שמקריבו יד, (דברים שכתוב

בשתי  כי נג: בבכורות זה על ואמרו וגו'", תעשר "עשר
דגן  מעשר ואחד בהמה מעשר אחד מדבר, הכתוב מעשרות

לדיניהן.והושוו  לזה דגן 78)זה מעשר אצל שכתוב
לה'" ירימו אשר ישראל בני מעשר את "כי כד) יח, (במדבר
ישראל  בני בהמה, מעשר אף גויים, ולא ישראל בני ומשמע

ג.). (תמורה נכרים מבואר 79)ולא ושם ו, הלכה למעלה
תמורה. תמורתו שהמיר הגוי סופרים שמדברי

.‚ÈÚe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰80‰OBÚ dÈ‡ - ««¿ƒ«¬«»«≈»»
dÈ‡Â ,¯eÓb Lec˜ dÙeb Lc˜˙ ‡lL ÈtÓ ,‰¯eÓz¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈»ƒ»¿≈»

ÌÈÓc ˙M„˜ ‡l‡81ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰ Ï·‡ . ∆»¿À«»ƒ¬»««¿ƒ«¬«
¯·BÚ82ÌeÓ dÏ „ÏB Ck ¯Á‡Â ‰ÓÈÓz LÈc˜‰L B‡ , ≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««»«»

‰¯eÓz ‰OBÚ BÊ È¯‰ - Úe·˜83. »«¬≈»¿»

אבר.80) מחוסר שהיה אינה 81)כגון דמים שקדושת
תמורה. הגוף.82)עושה קדושת משנה 83)שקדושה

הרי  קבוע, מום בה היה לא שהקדיש שבשעה שמכיוון שם,
טוב  וגו' יחליפנו "ולא התורה אמרה ועליו מעיקרו טוב הוא
יד:). (שם תמורה" עושה מעיקרו "טוב - בטוב" רע או ברע
זו  "הרי או זו", תמורת זו "הרי אמר אם דווקא זה וכל
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

את  להוציא בהמה, כל ולא הבהמה" "מן שם: בספרא
על  לנו שנודע וכגון כח. בתמורה הוא וכן והנרבע, הרובע
פי  על או בלבד אחד עד פי על שנרבעה או שרבע זה
נסקלת  הבהמה - עדים שני זה על העידו אם אבל הבעלים,

תמורה. עושה ואינה באכילה הם 113)ואסורה שהרי
באכילה. נעבד,114)מותרים זרה, לעבודה מוקצה כגון

באכילת  ואסורים בהקרבה שאסורים כלב, ומחיר זונה אתנן
אדם.

.ËÈÏÁ dÈˆÁÂ L„˜ dÈˆÁL ‰Ó‰a115‰OBÚ ‡Ï - ¿≈»∆∆¿»…∆¿∆¿»……»
‰¯eÓz116‰¯eÓz ˙ÈOÚ ‡ÏÂ117. ¿»¿…«¬≈¿»

השותפין 115) מן אחד והלך שותפין, שני של שהיתה כגון
שלו. החלק את בהמת 116)והקדיש בה התפיס אם

מחלק 117)חולין. הבהמה מחצית שתהיה אמר אם
שכתוב  משום הוא הדבר וטעם הקדש. בהמת תחת החולין
וצריך  בבהמה", בהמה ימיר המר "ואם י) כז, (ויקרא
כן  וכמו חולין. שכולה שלימה, חולין של הבהמה שתהיה

מחציתה. ולא כולה קדושה שהיא הקדש, של הבהמה

.Îe˙eÓiL ÔÈcL ˙B‡hÁ‰ Ïk118ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - »««»∆ƒ»∆»≈»ƒ
‰¯eÓz119da ÏtiL „Ú ‰Ú¯zL dÈcL ˙‡hÁ ÏÎÂ , ¿»¿»«»∆ƒ»∆ƒ¿∆«∆ƒ…»

¯În˙Â ÌeÓ120‰¯eÓz ‰OBÚ -121. ¿ƒ»≈»¿»

חטאת 118) חטאת, תמורת חטאת, וולד הן: המתות חטאות
שהבעלים  אחר ונמצאה שאבדה וחטאת בעליה, שמתו

אחרת. בחטאת למות 119)נתכפרו עומדים שהם ומשום
מקובצת  (שיטה תמורה עושים ואינם מהם הקדושה פרחה
נוסף  טעם יש חטאת ותמורת חטאת ובוולד שם), תמורה
עושה  התמורה "שאין טו) (הלכה למעלה רבינו שכתב כמו

תמורה". עושה הקדש בהמות וולד ולא ראה 120)תמורה
אינן  חטאות שכמה המוקדשין פסולי מהלכות ד בפרק
ומביא  ונמכרות מום, בהן שיפול עד רועות אלא מתות

אחרות. קדושה 121)בדמיהן היא שהרי כב. שם משנה
על  להיקרב עתידים ודמיה כ.) (תמורה הגוף קדושת

המזבח.

.‡Î- BÓL‡Ï B‡ B˙ÏBÚÏ B‡ BÁÒÙÏ ‰·˜ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ¿¿»«¬»
‰¯eÓz ‰OBÚ122·¯wÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;123, »¿»««ƒ∆≈»¿ƒƒ»≈

ÌÈÓÈÓz Ì‰ È¯‰Â ÌÈÓc ˙M„˜Ï e„¯ÈÂ ÏÈ‡B‰124- ƒ¿»¿ƒ¿À«»ƒ«¬≈≈¿ƒƒ
¯ÈÚO LÈ¯Ùn‰ Ï·‡ .Ûeb‰ ˙M„˜Ï e„¯È125,B˙‡hÁÏ »¿ƒ¿À««¬»««¿ƒ»ƒ¿«»

‡ÈOÂ126‰¯ÈÚO LÈ¯Ù‰L127ÏB„b Ô‰ÎÂ ,B˙‡hÁÏ ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«»¿…≈»
B˙‡hÁÏ ‰¯t LÈ¯Ù‰L128;‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿ƒ»»¿«»≈»ƒ¿»

elÙ‡Â ÏÏk ‰Lc˜˙ ‡Ï - ˙B‡hÁa ‰pLÓ‰ ÏkL∆»«¿«∆««»…ƒ¿«¿»¿»«¬ƒ
ÌÈÓc ˙M„˜129ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿À«»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈

.ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ

בברייתא 122) כרבנן חולין, בהמת בהם התפיס אם
יט: בתמורה זכר,123)שהובאה אלא קרבים אינם שכולם

פסח. קרבן לעניין א הלכה פסח קרבן מהלכות א בפרק ראה
עולה  לעניין חֿי הלכות הקרבנות מעשה מהלכות א ובפרק

תמורה.124)ואשם. עושה אינו מום בעל אבל
הקרבנות 125) מעשה מהלכות א בפרק וראה העזים. מן זכר

הצאן. מן נקבה רק באה ליחיד חטאת קרבן כי טו, הלכה

נשיא 127)שחטא.126) של וחטאתו העזים. מן נקבה
זכר. עזים שעיר הקרבנות 128)הוא מעשה בהלכות ראה

לחטאת. פר הכיפורים ביום מביא הגדול הכהן כי שם,
חולין.129) בהמת להתפיס יכול אינו וממילא

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
התמורה.1) היא איך יבאר

.‡‰¯eÓz‰2˙Ó‰a ÏÚ Ôa¯w‰ ÏÚa ¯Ó‡iL ‡e‰ «¿»∆…««««»¿»«∆¡«
BÊ È¯‰ :BÏ LiL ÔÈlÁ3BÊ ˙Áz4˙ÙÈÏÁ BÊ È¯‰ B‡ , Àƒ∆≈¬≈««¬≈¬ƒ«

BÊ5˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¿≈»ƒ«ƒ»«¬≈«««»
‰¯eÓz ‡È‰L - BÊ ‰ÏBÚ ˙Áz B‡ BÊ6:¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ««»∆ƒ¿»¿≈ƒ»«

˙Áz B‡ ˙Èa‰ CB˙a ÈÏ LiL ˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰¬≈«««»∆≈ƒ¿««ƒ««
‡e‰Â .‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜Óa ÈÏ LiL ‰ÏBÚ»∆≈ƒƒ¿¿ƒ¬≈¿»¿

BÏ LiL7lÁ ˙Ó‰a ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BÊ È¯‰ :ÔÈ ∆≈¬»ƒ»««∆¡«Àƒ¬≈
‰ÏBÚ ˙Áz8˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰ B‡9¯Ó‡ ‡Ï - ««»¬≈«««»…»«

ÌeÏk10BÊ ÏÚ ˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .11- ¿¿≈ƒ»«¬≈¿À∆∆«
‰¯eÓz dÈ‡12. ≈»¿»

העובר 2) וכל להמיר, שאסור א בפרק למעלה שאמרנו
תמורה. ותמורתו החולין.3)לוקה בהמת 4)בהמת 

והוא  בהקדש, החולין את מתפיס שהוא כלומר, ההקדש.
של  שהמובן שם, בגמרא אביי ומפרש כו: תמורה במשנה
שכתוב  ממה כן ולמדו התפסה, אלא חילול אינו "תחת"
ואףֿעלֿפי  הבהרת". תעמוד תחתיה "ואם כג) יג, (ויקרא
שאמר  כיון - זו" הקדש בהמת תחת "זו מפורש אמר שלא
זה  וכל להלן. וראה תמורה, תמורתו - הקדש והיא זו תחת
מום, בעלת ההקדש אם אבל תמימה, כשההקדש דוקא
לתמורה  ולא לחילול נתכוון בוודאי - זו" תחת "זו ואמר
יג. הלכה פ"א ולמעלה ג, הלכה להלן ראה לוקה. ואינו

כז,5) (ויקרא כתוב שהרי תמורה, לשון זה וגם שם. במשנה
אותו". ימיר ולא יחליפנו "לא שם 6)י) מפורש שהזכיר

כז:). שם (משנה תמורה תמורתו שבוודאי גם 7)הקרבן,
שם. במשנה מסויימת.8)זה עולה הזכיר ולא סתם

מסויימת.9) חטאת הזכיר ולא שם,10)סתם במשנה
ימיר  ולא יחליפנו "לא רחמנא שאמר מה בזה, "והטעם
ואז  ומיוחד, ידוע הקדש שיהיה עד שם), (ויקרא אותו"

שם). המשנה בפירוש (רבינו תמורתו" חילול 11)עושה
פדיון. לשון בלשון 12)הוא שאמר שכיון כו: שם משנה

יוצאת  תמימה הקדש בהמת שאין כלום, אמר לא חילול,
שם). (רש"י לחולין

.·ÂÈÙÏ eÈ‰13Lc˜‰ ˙Á‡Â ÔÈlÁ ˙Á‡ ,˙BÓ‰a ÈzL »¿»»¿≈¿≈««Àƒ¿««∆¿≈
ÌeÓ da ÏÙpL14:¯Ó‡Â ÔÈlÁ ˙Ó‰a ÏÚ B„È ÁÈp‰ , ∆»«»ƒƒ«»«∆¡«Àƒ¿»«

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - BÊ ˙Áz BÊ È¯‰15‰˜BÏÂ16B„È ÁÈp‰ . ¬≈««¬≈¿»¿∆ƒƒ«»
‰Ê È¯‰ - BÊ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â L„w‰ ˙Ó‰a ÏÚ«∆¡««…∆¿»«¬≈««¬≈∆
‡l‡ ,‰¯eÓz BÊ ÔÈ‡Â ,ÔÈlÁ‰ ˙Ó‰a ÏÚ dÏlÁƒ¿»«∆¡««Àƒ¿≈¿»∆»

‰Ó‰a‰ BÊa ÌeÓ ˙ÏÚa ‰„BÙk17. ¿∆«¬«¿«¿≈»

כז.13) שהמקדיש 14)שם יג הלכה פ"א למעלה ראה
עושה  זו הרי קבוע, מום לה נולד ואח"כ תמימה בהמה

התכוון 15)תמורה. ודאי החולין, על ידו שהניח שכיון
כאומר  זה והרי הקודש, את לחלל ולא החולין, את לקדש
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זו. תמורת זו ימיר 16)הרי ולא יחליפנו "לא משום
א. הלכה פ"א למעלה ראה ידו 17)אותו", שהניח שכיון

מום  בה שנפל ההקדש את לחלל כוונתו בוודאי ההקדש, על
חילול, לשון גם הוא "תחת" של שהמובן החולין, בהמת על
(שם  זהב" אביא הנחושת "תחת יז) ס, (ישעיה שכתוב כמו

בגמרא).

.‚Ô‰Ó ˙Á‡Â ,ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙BÓ‰a LÏL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»»¿≈»¿≈ƒ¿≈«¿««≈∆
ÌeÓ ˙ÏÚa18ÔBÈ„ÙÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰L19LÏLÂ , «¬«∆¬≈ƒ∆∆¿ƒ¿¿»

el‡ ˙Áz el‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÔÈlÁ ˙BÓÈÓz ˙BÓ‰a20 ¿≈¿ƒÀƒ¿»«¬≈≈««≈
˙BÓÈÓz‰ ÌÈzL ˙Áz ÔÈlÁ‰ ÔÓ ÌÈzL È¯‰ -¬≈¿«ƒƒ«Àƒ««¿«ƒ«¿ƒ
‰Ó‰a‰Â ;ÌÈzL Ì‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰¯eÓz Ô˙¯eÓz¿»»¿»¿∆¬≈∆¿«ƒ¿«¿≈»
‰ÈÏÚ ‰ÏlÁ˙pL ÌeÓ ˙ÏÚa ˙Áz ‡È‰ ˙ÈLÈÏM‰21, «¿ƒƒƒ«««¬«∆ƒ¿«¿»»∆»

ÂÈÙÏ LiL ÔÂÈkL .da ¯ÈÓ‰Ï ‡ÏÂ Ôek˙ dÏlÁÏe¿«¿»ƒ¿«≈¿…¿»ƒ»∆≈»∆≈¿»»
‰¯eÓz‰ ‡È‰Â ,¯eq‡ C¯c22‡e‰Â ,¯z‰ C¯„Â , ∆∆ƒ¿ƒ«¿»¿∆∆∆≈¿

ÏelÁ‰23¯z‰‰ ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁ - «ƒ¬»»ƒ∆≈»»«ƒ««∆≈
¯eq‡‰ ‰OBÚÂ24LÏL ‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿∆»ƒ¿ƒ»≈∆»

˙Bi˜ÏÓ25˙Áz el‡ ˙BÓ‰a ¯OÚ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈ƒ»«∆∆¿≈≈««
ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â ,el‡ ˙BÓ‰a ¯OÚ26BÈ‡ - ∆∆¿≈≈¿««≈∆«¬«≈

˙È¯ÈOÚ‰ ‰Ó‰a‰L ;˙Bi˜ÏÓ ÚLz ‡l‡ ‰˜BÏ27 ∆∆»≈««¿ƒ∆«¿≈»»¬ƒƒ
da ¯ÈÓ‰Ï ‡ÏÂ Ôek˙ dÏlÁÏ28˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡L . ¿«¿»ƒ¿«≈¿…¿»ƒ»∆««ƒ∆À¿«

‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓa ‰Ê29- ¯z‰ C¯c ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ∆¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»∆∆∆≈
¯eq‡‰ ‰OBÚÂ ¯z‰‰ ¯·c ÁÈpÓ BÈ‡30˙BÓ‰· ÈzL . ≈«ƒ«¿««∆≈¿∆»ƒ¿≈¿≈

ÏL ˙BÓ‰· ÈzLe ,ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈¿««≈∆«¬«¿≈¿≈∆
˙Áz el‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â ÔÈlÁÀƒ¿««≈∆«¬«¿»«¬≈≈««
,˙Á‡ ‰˜BÏÂ ‰ÓÈÓz‰ ˙¯eÓz ‰ÓÈÓz‰ È¯‰ - el‡≈¬≈«¿ƒ»¿««¿ƒ»¿∆««

ÁÓ Ìen‰ ˙ÏÚ·eÌen‰ ˙ÏÚa ÏÚ ˙Ïl31BÈ‡L ; «¬««¿À∆∆««¬««∆≈
.¯eq‡‰ ‰OBÚÂ ¯z‰‰ ÁÈpÓ«ƒ««∆≈¿∆»ƒ

ראה 18) תמורה, שעושה שהוקדשה, לאחר שהוממה אע"פ
יג. הלכה פ"א איסורי 19)למעלה מהלכות בפ"א ראה

י. הלכה על 20)מזבח ולא החולין על ידו הניח ולא
כז. תמורה רש"י ראה יצאה 21)ההקדש, המום שבעלת

תחתה. נתקדשה והחולין החולין 22)לחולין, את להתפיס
ולא  יחליפנו "לא שנאמר כמו כן, לעשות שאסור בהקדש,

אותו". חולין.23)ימיר בבהמת ההקדש את לפדות
ושוב 24) אביי. של השלישית הבעיא היא כז. בתמורה

ועובר  היתר של דרך מניח אדם שאין אםֿתמציֿלומר אמר:
שבאותו  אע"פ בהיתר, לעשות שיכול כל איסור, של  לדרך
של  דעתו וידועה האיסור. על פעמיים עובר הוא מעמד

לבעיא. פשיטות זוהי כי מלקיות 25)רבינו שתי כיֿאם
של  הבהמות בשתי שהתפיס התמימות הבהמות שתי על

הרביעית 26)ההקדש. ושם הבעיא שם, בתמורה אביי של
בהמות" "עשר כאן מביא ורבינו בהמות", "ארבע הגירסא
(קרית  יותר הדין והוא דוקא, לאו "ארבע" שבוודאי משום

כאן). מום.27)ספר בעלת מום 28)שהיא שבעלת כיון
בפדיון. לחולין יותר 29)יוצאת שעבר אע"פ כלומר,

כלל  נתכוון שלא לומר מקום ויש איסור, על פעמים משלש
אותה. להמיר אלא בעיא 30)לחללה היא שם, בתמורה

על  מלקין שאין משום להקל, רבינו בה ופסק נפשטה. שלא

והרי  המום בעלת נתחללה לא כן, ואם (כסףֿמשנה). הספק
רוקח. במעשה וראה מספק, בקדושתה שם 31)היא

לומר, תרצה אם ואומר, אביי. של השניה הבעיא בתמורה
בהמות  בג' הדין מה איסור, ועושה היתר מניח אדם שאין
שהוחזק  בהמות, בד' הדין מה שאל ואחריֿזה וכו'.
את  הפך שהרי עיון, צריכים רבינו דברי כן, ואם במלקיות.
בהמות, עשר של הדין את מקודם וכתב הדברים, סדר
במלקיות, הוחזק שלא בהמות, בשתי כן, אם לקולא. ופסקו

(לחםֿמשנה). לתמורה ולא לחילול כוונתן בוודאי

.„ÂÈ¯·c - ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚ ˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈¿«»¿»ƒ¿»»
ÌÈÓi˜32¯În˙Â ,33‰ÏBÚ ˙¯eÓz ‰ÈÓ„ ÈˆÁa ‡È·ÈÂ «»ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ«¬ƒ»∆»¿«»

ÌÈÓÏL ˙¯eÓz ‰ÈÓ„ ÈˆÁ·e34˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ . «¬ƒ»∆»¿«¿»ƒ»«¬≈¿«
‰lÁzÓ CÎÏ Ôek˙ Ì‡ ,ÌÈÓÏL ˙¯eÓ˙e ‰ÏBÚ35- »¿«¿»ƒƒƒ¿«≈¿»ƒ¿ƒ»

ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c36‡l‡ ‰lÁza Ôek˙ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»»«»ƒ¿ƒ…ƒ¿«≈«¿ƒ»∆»
ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÏL ˙¯eÓz ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‰ÏBÚ ˙¯eÓ˙Ïƒ¿«»¿»«¿»«¿«¿»ƒ««
ÔBLÏ ‡l‡ ÔÈOÙBz ÔÈ‡ - ¯ea„ È„k CB˙a ¯ÊÁL Ètƒ∆»«¿¿≈ƒ≈¿ƒ∆»»

„·Ïa ‰ÏBÚ ˙¯eÓz ‡È‰ È¯‰Â ,ÔBL‡¯37. ƒ«¬≈ƒ¿«»ƒ¿«

לכך 32) שבוודאי לשניהם, נתכוון אם בדיקה צריך אין בזה
בזה  מודה ראשון" לשון "תפוס שסובר מי ואף נתכוון.
עולה  זה לאדם לו שהיו כאן, והמדובר כו.). (תמורה
כמו  בביתו, ושלמים עולה לו שהיו או לפניו, ושלמים
ג, משנה פ"ה תמורה (תוי"ט א הלכה למעלה רבינו שכתב

כאן). רוקח מום,33)ומעשה בה שיפול לאחר כלומר,
שם. לרבינו המשנה בפירוש וראה כו. כדין 34)תמורה

מהלכות  (פט"ו שלמים וחציה עולה חציה זו בהמה האומר
ה"ג). פ"ג להלן וראה ג, הלכה הקרבנות מעשה

שלמים.35) תמורת וגם עולה תמורת ותימכר 36)שתהיה
כר"י  שלמים, הדמים ובמחצית עולה הדמים במחצית ויביא

כה:בת  שם (ואפשר 37)מורה כדיבור דיבור כדי שתוך
עבודהֿזרה, ועובד מחרף, ומימר, ממקדיש חוץ בו) לחזור
גם  וראה כה. תמורה המשנה בפירוש (רבינו ומגרש מקדש

ה"א). הקרבנות מעשה מהלכות בפט"ו

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
קריבה.1) שאינה ותמורה קריבה, תמורה שיש יבאר

.‡‰ÏBÚ‰ ˙¯eÓz ?·¯wÏ ˙B¯eÓz‰ ÔÈc „ˆÈk2- ≈«ƒ«¿ƒ»≈¿«»»
‰ÏBÚ ·¯˜z3‰·˜ d˙¯eÓz ‰˙È‰ Ì‡Â .4˙ÏÚa B‡ ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿»»¿≈»«¬«

ÌeÓ5¯În˙Â ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰·˜p‰ ‰Ú¯z -ƒ¿∆«¿≈»«∆ƒ…»¿ƒ»≈
‰ÏBÚ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ6˙‡hÁ‰ ˙¯eÓz .7˙eÓz -8BÓk , ¿»ƒ¿»∆»»¿«««»»¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL9ÌL‡‰ ˙¯eÓz .10- ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ¿«»»»
ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z11‰·„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,12. ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ¿»∆»ƒ¿»»

¯·c ÏÎÏ ÌÈÓÏMk - ÌÈÓÏM‰ ˙¯eÓz13‰eÚË , ¿««¿»ƒ«¿»ƒ¿»»»¿»
‰ÎÈÓÒ14ÌÈÎÒe15˜BLÂ ‰ÊÁ ˙Ùe˙e16˙¯eÓz . ¿ƒ»¿»ƒ¿«»∆»¿«

‰„Bzk - ‰„Bz‰17ÌÁÏ ‰eÚË dÈ‡L ‡l‡ ,18BÓk , «»«»∆»∆≈»¿»∆∆¿
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e¯‡aL19:ÁÒt‰ ˙¯eÓz . ∆≈«¿¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿««∆«

ÔÈ‡ - ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ˙BˆÁ Ì„˜ da ¯ÈÓ‰ Ì‡ƒ≈ƒ»…∆¬«¿»»»»≈
‰·¯˜ B˙¯eÓz20,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯˙ ‡l‡ , ¿»¿≈»∆»ƒ¿∆«∆ƒ…»

- ˙BˆÁ ¯Á‡ da ¯ÈÓ‰ Ì‡Â ;ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ¿ƒ≈ƒ»««¬
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את  להוציא בהמה, כל ולא הבהמה" "מן שם: בספרא
על  לנו שנודע וכגון כח. בתמורה הוא וכן והנרבע, הרובע
פי  על או בלבד אחד עד פי על שנרבעה או שרבע זה
נסקלת  הבהמה - עדים שני זה על העידו אם אבל הבעלים,

תמורה. עושה ואינה באכילה הם 113)ואסורה שהרי
באכילה. נעבד,114)מותרים זרה, לעבודה מוקצה כגון

באכילת  ואסורים בהקרבה שאסורים כלב, ומחיר זונה אתנן
אדם.

.ËÈÏÁ dÈˆÁÂ L„˜ dÈˆÁL ‰Ó‰a115‰OBÚ ‡Ï - ¿≈»∆∆¿»…∆¿∆¿»……»
‰¯eÓz116‰¯eÓz ˙ÈOÚ ‡ÏÂ117. ¿»¿…«¬≈¿»

השותפין 115) מן אחד והלך שותפין, שני של שהיתה כגון
שלו. החלק את בהמת 116)והקדיש בה התפיס אם

מחלק 117)חולין. הבהמה מחצית שתהיה אמר אם
שכתוב  משום הוא הדבר וטעם הקדש. בהמת תחת החולין
וצריך  בבהמה", בהמה ימיר המר "ואם י) כז, (ויקרא
כן  וכמו חולין. שכולה שלימה, חולין של הבהמה שתהיה

מחציתה. ולא כולה קדושה שהיא הקדש, של הבהמה

.Îe˙eÓiL ÔÈcL ˙B‡hÁ‰ Ïk118ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - »««»∆ƒ»∆»≈»ƒ
‰¯eÓz119da ÏtiL „Ú ‰Ú¯zL dÈcL ˙‡hÁ ÏÎÂ , ¿»¿»«»∆ƒ»∆ƒ¿∆«∆ƒ…»

¯În˙Â ÌeÓ120‰¯eÓz ‰OBÚ -121. ¿ƒ»≈»¿»

חטאת 118) חטאת, תמורת חטאת, וולד הן: המתות חטאות
שהבעלים  אחר ונמצאה שאבדה וחטאת בעליה, שמתו

אחרת. בחטאת למות 119)נתכפרו עומדים שהם ומשום
מקובצת  (שיטה תמורה עושים ואינם מהם הקדושה פרחה
נוסף  טעם יש חטאת ותמורת חטאת ובוולד שם), תמורה
עושה  התמורה "שאין טו) (הלכה למעלה רבינו שכתב כמו

תמורה". עושה הקדש בהמות וולד ולא ראה 120)תמורה
אינן  חטאות שכמה המוקדשין פסולי מהלכות ד בפרק
ומביא  ונמכרות מום, בהן שיפול עד רועות אלא מתות

אחרות. קדושה 121)בדמיהן היא שהרי כב. שם משנה
על  להיקרב עתידים ודמיה כ.) (תמורה הגוף קדושת

המזבח.

.‡Î- BÓL‡Ï B‡ B˙ÏBÚÏ B‡ BÁÒÙÏ ‰·˜ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ¿¿»«¬»
‰¯eÓz ‰OBÚ122·¯wÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;123, »¿»««ƒ∆≈»¿ƒƒ»≈

ÌÈÓÈÓz Ì‰ È¯‰Â ÌÈÓc ˙M„˜Ï e„¯ÈÂ ÏÈ‡B‰124- ƒ¿»¿ƒ¿À«»ƒ«¬≈≈¿ƒƒ
¯ÈÚO LÈ¯Ùn‰ Ï·‡ .Ûeb‰ ˙M„˜Ï e„¯È125,B˙‡hÁÏ »¿ƒ¿À««¬»««¿ƒ»ƒ¿«»

‡ÈOÂ126‰¯ÈÚO LÈ¯Ù‰L127ÏB„b Ô‰ÎÂ ,B˙‡hÁÏ ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«»¿…≈»
B˙‡hÁÏ ‰¯t LÈ¯Ù‰L128;‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿ƒ»»¿«»≈»ƒ¿»

elÙ‡Â ÏÏk ‰Lc˜˙ ‡Ï - ˙B‡hÁa ‰pLÓ‰ ÏkL∆»«¿«∆««»…ƒ¿«¿»¿»«¬ƒ
ÌÈÓc ˙M„˜129ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿À«»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈

.ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ

בברייתא 122) כרבנן חולין, בהמת בהם התפיס אם
יט: בתמורה זכר,123)שהובאה אלא קרבים אינם שכולם

פסח. קרבן לעניין א הלכה פסח קרבן מהלכות א בפרק ראה
עולה  לעניין חֿי הלכות הקרבנות מעשה מהלכות א ובפרק

תמורה.124)ואשם. עושה אינו מום בעל אבל
הקרבנות 125) מעשה מהלכות א בפרק וראה העזים. מן זכר

הצאן. מן נקבה רק באה ליחיד חטאת קרבן כי טו, הלכה

נשיא 127)שחטא.126) של וחטאתו העזים. מן נקבה
זכר. עזים שעיר הקרבנות 128)הוא מעשה בהלכות ראה

לחטאת. פר הכיפורים ביום מביא הגדול הכהן כי שם,
חולין.129) בהמת להתפיס יכול אינו וממילא

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
התמורה.1) היא איך יבאר

.‡‰¯eÓz‰2˙Ó‰a ÏÚ Ôa¯w‰ ÏÚa ¯Ó‡iL ‡e‰ «¿»∆…««««»¿»«∆¡«
BÊ È¯‰ :BÏ LiL ÔÈlÁ3BÊ ˙Áz4˙ÙÈÏÁ BÊ È¯‰ B‡ , Àƒ∆≈¬≈««¬≈¬ƒ«

BÊ5˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¿≈»ƒ«ƒ»«¬≈«««»
‰¯eÓz ‡È‰L - BÊ ‰ÏBÚ ˙Áz B‡ BÊ6:¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ««»∆ƒ¿»¿≈ƒ»«

˙Áz B‡ ˙Èa‰ CB˙a ÈÏ LiL ˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰¬≈«««»∆≈ƒ¿««ƒ««
‡e‰Â .‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜Óa ÈÏ LiL ‰ÏBÚ»∆≈ƒƒ¿¿ƒ¬≈¿»¿

BÏ LiL7lÁ ˙Ó‰a ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BÊ È¯‰ :ÔÈ ∆≈¬»ƒ»««∆¡«Àƒ¬≈
‰ÏBÚ ˙Áz8˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰ B‡9¯Ó‡ ‡Ï - ««»¬≈«««»…»«

ÌeÏk10BÊ ÏÚ ˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .11- ¿¿≈ƒ»«¬≈¿À∆∆«
‰¯eÓz dÈ‡12. ≈»¿»

העובר 2) וכל להמיר, שאסור א בפרק למעלה שאמרנו
תמורה. ותמורתו החולין.3)לוקה בהמת 4)בהמת 

והוא  בהקדש, החולין את מתפיס שהוא כלומר, ההקדש.
של  שהמובן שם, בגמרא אביי ומפרש כו: תמורה במשנה
שכתוב  ממה כן ולמדו התפסה, אלא חילול אינו "תחת"
ואףֿעלֿפי  הבהרת". תעמוד תחתיה "ואם כג) יג, (ויקרא
שאמר  כיון - זו" הקדש בהמת תחת "זו מפורש אמר שלא
זה  וכל להלן. וראה תמורה, תמורתו - הקדש והיא זו תחת
מום, בעלת ההקדש אם אבל תמימה, כשההקדש דוקא
לתמורה  ולא לחילול נתכוון בוודאי - זו" תחת "זו ואמר
יג. הלכה פ"א ולמעלה ג, הלכה להלן ראה לוקה. ואינו

כז,5) (ויקרא כתוב שהרי תמורה, לשון זה וגם שם. במשנה
אותו". ימיר ולא יחליפנו "לא שם 6)י) מפורש שהזכיר

כז:). שם (משנה תמורה תמורתו שבוודאי גם 7)הקרבן,
שם. במשנה מסויימת.8)זה עולה הזכיר ולא סתם

מסויימת.9) חטאת הזכיר ולא שם,10)סתם במשנה
ימיר  ולא יחליפנו "לא רחמנא שאמר מה בזה, "והטעם
ואז  ומיוחד, ידוע הקדש שיהיה עד שם), (ויקרא אותו"

שם). המשנה בפירוש (רבינו תמורתו" חילול 11)עושה
פדיון. לשון בלשון 12)הוא שאמר שכיון כו: שם משנה

יוצאת  תמימה הקדש בהמת שאין כלום, אמר לא חילול,
שם). (רש"י לחולין

.·ÂÈÙÏ eÈ‰13Lc˜‰ ˙Á‡Â ÔÈlÁ ˙Á‡ ,˙BÓ‰a ÈzL »¿»»¿≈¿≈««Àƒ¿««∆¿≈
ÌeÓ da ÏÙpL14:¯Ó‡Â ÔÈlÁ ˙Ó‰a ÏÚ B„È ÁÈp‰ , ∆»«»ƒƒ«»«∆¡«Àƒ¿»«

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - BÊ ˙Áz BÊ È¯‰15‰˜BÏÂ16B„È ÁÈp‰ . ¬≈««¬≈¿»¿∆ƒƒ«»
‰Ê È¯‰ - BÊ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â L„w‰ ˙Ó‰a ÏÚ«∆¡««…∆¿»«¬≈««¬≈∆
‡l‡ ,‰¯eÓz BÊ ÔÈ‡Â ,ÔÈlÁ‰ ˙Ó‰a ÏÚ dÏlÁƒ¿»«∆¡««Àƒ¿≈¿»∆»

‰Ó‰a‰ BÊa ÌeÓ ˙ÏÚa ‰„BÙk17. ¿∆«¬«¿«¿≈»

כז.13) שהמקדיש 14)שם יג הלכה פ"א למעלה ראה
עושה  זו הרי קבוע, מום לה נולד ואח"כ תמימה בהמה

התכוון 15)תמורה. ודאי החולין, על ידו שהניח שכיון
כאומר  זה והרי הקודש, את לחלל ולא החולין, את לקדש
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ÌÈÓÏL ·¯˜z dÓˆÚ ‰¯eÓz‰ È¯‰21.22˙¯eÓz ¬≈«¿»«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«
¯OÚn‰Â ¯BÎa‰23ÌÏBÚÏ ÔÈ·¯˜ ÌÈ‡ -24¯Ó‡pL . «¿¿««¬≈≈»¿≈ƒ¿»∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ,‡e‰ '‰Ï :¯BÎaa25,·¯˜ ‡e‰ : «¿«ƒƒ«¿»»¿»≈
¯BÎak ¯OÚn‰ ÔÈ„Â ;‰·¯˜ B˙¯eÓz ÔÈ‡Â26. ¿≈¿»¿≈»¿ƒ««¬≈«¿

Ô˙¯eÓz27ÏÎ‡˙Â ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z28. ¿»»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿≈»≈

בעולה.2) זכר כן 3)שהמיר ולמדו ב. יח, תמורה משנה,
אשר  קדשיך "רק כוֿכז) יב, (דברים שנאמר ממה יז:) (שם
ה', יבחר אשר המקום אל ובאת תשא ונדריך, לך יהיו
"רק  – וגו'" ה' מזבח על והדם הבשר עולותיך ועשית
לבית  יכניסנו יכול ובאת, תשא וכו', תמורות אלו קדשיך,
ועשית  ת"ל שימותו, כדי ומזון מים מהם וימנע הבחירה
נוהג  אתה בעולה, נוהג שאתה כדרך והדם, הבשר עולותיך
בוולדי  נוהג אתה בשלמים, נוהג שאתה כדרך וכו', בתמורה

להלן. וראה ובתמורה", קריבה 4)שלמים נקבה ואין
שממירים  הי"ד, שם וראה הכ"א, פ"א למעלה ראה עולה,

בנקבות. וזכרים בזכרים, על 5)נקבות ליקרב ואסור
עד 6)המזבח. שתרעה דינה לעולה, נקבה המקדיש שהרי

יח:). שם (במשנה, עולה בדמיה ויביא ותימכר שתסתאב
שהזכיר  מום, שבעלת והואֿהדין כעולה, עולה ותמורת

עולה". בדמיה ויביא "תימכר – כן לפני זכר 7)רבינו בין
נקבה. ב.8)בין כא, שם זה 9)משנה, ודבר ה"א, פ"ד

ונועל  לבית שמכניסה היא: זו ומיתה מסיני. למשה הלכה
שם). (רבינו, שמתה עד הדלת בין 10)עליה זכר בין

כרבי 11)נקבה. ולא כתנאֿקמא, – ב כ, שם משנה,
"עד  – רועה" באשם – מתה שבחטאת "שכל אליעזר.
מהל' ופ"ד יח. (שם לנדבה" דמיו ויפלו מום בו שיפול
ה"ד). פ"ד להלן וראה הי"ד, המוקדשין פסולי

שהיו 12) בשופרות המעות שיתן "והוא שם. במשנה,
מקריבים  וביתֿדין ה"ב), שקלים מהל' פ"ב (ראה במקדש

ה"ה). פ"ד (להלן נדבה" עולות מעות ראה 13)באותן
הערה  הקרבן 14)ב.למעלה ראש על ידיו שתי שיסמוך

לשחיטתו. שמביאים 15)סמוך בשמן, בלולה וסולת יין
הוא  כמה ה"ד, הקרבנות מעשה מהל' פ"ב וראה הקרבן, עם

הנסכים. הקרבנות 16)שיעור מעשה מהל' פ"ט ראה
והלכותיה. התנופה סדר קרבים 17)ה"וֿז, שהאימורים

יח: תמורה (משנה, ולילה ליום נאכל והבשר המזבח, על
שנאמר  ממה שם) (בגמרא כן ולמדו שם). רש"י וראה
תודה" על "אם – יקריבנו" תודה על "אם יב) ז, (ויקרא

תודה. וולדות וחליפות תמורות שם.18)לרבות במשנה,
על  "והקריב שנאמר לחם, מביא תודה שהמביא ואףֿעלֿפי
בלחם, חייבת אינה תודה תמורת – וגו'" חלות התודה זבח
ולא  לחם, טעונה תודה – "התודה הנ"ל: מהפסוק כן ולמדו
(תמורה  לחם" טעונות תודה וחליפת תמורת ולא תודה ולד

ה"א). פ"ד להלן וראה מבואר,19)שם, ושם ה"ח. פי"ב
שכיפר  ולאחר חובה, בתודת אלא אמורים הדברים שאין
אפילו  נדבה, בתודת או הכפרה לפני אבל העיקרית, בתודה

לחם. צריך – כפרה חצות 20)לאחר קודם שהפסח משום
יכולים  הבעלים רצו ואם פסח, בשם עדיין נקבע לא
שדינו  הפסח, מותר יהיה ראשון ופסח אחר, פסח להפריש
קודם  חצות אחר ונמצא שאבד, כפסח דינו – שלמים שקרב

ואפשר  פסח להקריבו שאפשר שכיון השני, שחיטת
כח  בו אין קבועה, אחת קדושה בו ואין שלמים, להקריבו
כמפורש  שיסתאב, עד רועה אלא ליקרב, לתמורתו להתפיס
וראה  שם), המשנה' ('מרכבת ה"ו פסח קרבן מהל ' פ"ד

לפסח,21)להלן. שהפריש הכבש את קבע היום שחצות
אחרת  בהמה בו מתפיס הוא ואם פסח, לקרבן להיקרב
שלמים  שקרב הוא שהדין הפסח, למותר זו תמורה נחשבת
כבש  הפריש אם אלא אינו זה וכל שם). המשנה' ('מרכבת
תחתיו  אחר והפריש הפסח נאבד אם אבל לפסח, אחד
"נמצא  שאם הוא הדין בו, והמיר הראשון נמצא ואחרֿכך
אם  אבל שלמים, קרבה התמורה בו, והמיר שחיטה" אחר
כיון  – חצות לאחר אפילו בו והמיר שחיטה לפני נמצא
זה  נחשב להקריב, יכול שירצה ואיזה כבשים שני כאן שיש

תמו  ואין וכבש, כבש בכל מעורבים ושלמים פסח רתו כאילו
ראה  שם, זירא כרבי ודלא - ב צו, בפסחים וכרבה קריבה.
פ"ד  ב, חלק המשנה' ('מרכבת ה"ו פ"ד פסח קרבן בהל'
וכן  כאן. רוקח' 'מעשה כאן. א וחלק שם, פסח קרבן מהל'
כסףֿמשנה  וראה שם. בפסחים, ה'מאירי' בדברי נראה

כאן). וראה 22)ולחםֿמשנה תימן, כת"י לפי הוא (כן
בהמה.23)להלן). שיפול 24)מעשר לאחר שאפילו

בהמשך  להלן ראה קרבן, בדמיהם מביא אינו מום, בהם
ובה"ב. זו (וראה 25)הלכה ב. ה, בתמורה ורבא, אביי

קודש  דיבורֿהמתחיל שם וב'תוספות' לז: וזבחים כא. שם
כאן). ובלחםֿמשנה (שמות 26)הם, נאמר בבכור שהרי

כז, (ויקרא נאמר ובמעשר רחם", פטר כל "והעברת יב) יג,
מבכור  מעשר ולמדו השבט", תחת יעבור אשר "כל לב)

לז:). (חולין עברה" "עברה בכור 27)בגזירהֿשוה של
מעשר. הבכור 28)ושל "תמורת א: כא, תמורה משנה,

במומן  ויאכלו וכמעשר כבכור אלו הרי וכו', והמעשר
לבעלים".

.·29- ¯OÚn‰ ˙¯eÓ˙e ,ÌÈ‰kÏ - ¯BÎa‰ ˙¯eÓz¿««¿«…¬ƒ¿«««¬≈
ÌÈÏÚaÏ30¯OÚÓe ¯BÎa ÔÈ„Bt ÔÈ‡L ÌLÎe .ÏÙpL «¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¬≈∆»«
ÌeÓ Ô‰a31ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,32Ck , »∆¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«»

Ô˙¯eÓz ÌÈ„Bt ÔÈ‡33. ≈ƒ¿»»

וכו'"29) הבכור ו"תמורת הפסק, כאן אין תימן, (בכת"י
תמורת  ותאכל מום בם שיפול "עד שלפניו: למה מחובר

נכון). וכן וכו'", וכהנים שאמרו 30)הבכור מה כלומר,
כבכור  אלו הרי והמעשר הבכור "תמורת שם במשנה
שהמעשר  כשם היינו לבעלים", במומן ויאכלו וכמעשר
כן  כמו בעליו, והם לכהנים שייך והבכור לבעלים, שייך
הבעלים  שהם לכהנים, והבכור לבעלים המעשר תמורתם:
משאלת  - א ט, בזבחים נראה וכן שהמיר. הישראל ולא שלו
אם  "אימא, – שלמים שהוא הפסח מותר בעניין הגמרא
והואֿ לכהן", ליתביה וכו' בכור שיהיה בכור לשם שחטו
קודש", יהיה ותמורתו הוא "והיה בה שכתוב לתמורה הדין
עה: (זבחים ה'תוספות' דעת אבל לכהן, שייכת שהיא
היינו  לבעלים, הבכור שתמורת "בכור") דיבורֿהמתחיל
שמח'). ('אור ה"ו פ"ד להלן וראה לכהן, ולא לישראל

לעניין 31) הי"ז בכורות מהל' בפ"א רבינו שכתב מה ראה
בהמה. מעשר לעניין ה"הֿו שם ובפ"ו פ"א 32)בכור,
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בר 33)הי"ב. רמי של בעייתו רבא פשט - ב עה, בזבחים
ומעשר  "בכור מהברייתא בכור, תמורת לעניין חמא,
(וראה  בהן" כיוצא ותמורתן תמורה עושין שהוממו,
לעניין  כן מפורש - ב יג, ובתמורה שם). הנ"ל ב'תוספות'

איתן'). ('יד נגאלת שאינה בהמה, מעשר תמורת

.‚ÌÈÓÏL dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ dLÈc˜‰L ‰Ó‰a34- ¿≈»∆ƒ¿ƒ»∆¿»»¿∆¿»¿»ƒ
d˙¯eÓz35‰BÓk36dÈ‡L Lc˜‰ ˙Ó‰a Ïk ÔÎÂ . ¿»»»»¿≈»∆¡«∆¿≈∆≈»

dLc˜‰ ˙lÁz ÈtÓ ‰·¯˜37‰BÓk d˙¯eÓz È¯‰ -38. ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ«∆¿≈»¬≈¿»»»»
BÊ È¯‰ - ‰ÏBÚ dÈˆÁÂ ‰¯eÓz BÊ ‰Ó‰a ÈˆÁ : ¯Ó‡»«¬ƒ¿≈»¿»¿∆¿»»¬≈

‰ÏBÚ ·¯˜z39·¯˜z - ¯OÚÓ dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ . ƒ¿«»∆¿»»¿∆¿»«¬≈ƒ¿«
‰ÏBÚ40¯OÚÓ dÈˆÁÂ ‰¯eÓz dÈˆÁ .41BÊ È¯‰ - »∆¿»¿»¿∆¿»«¬≈¬≈

˜ÙÒ42.‰·¯˜ dÈ‡Â , »≈¿≈»¿≈»

בה 34) שיפול עד רועה אלא קריבה ואינה "קדושה שהיא
שלמים  דמיה ובחצי עולה דמיה בחצי ויביא ותמכר מום
ה"ד). פ"ב למעלה וראה ה"ג, הקרבנות מעשה מהל' (פט"ו

בה.35) המיר עד 36)אם תרעה אלא קריבה שאינה
דמיה  ובחצי עולה דמיה בחצי ויביא ותמכר, מום בה שיפול

א. כו, תמורה בברייתא והוא שהכוונה 37)שלמים. נראה,
לה  נולד ואחרֿכך תמימה הקדיש או עובר, מום לבעלת
ורובע  הי"ג) פ"א (למעלה תמורה שעושות קבוע, מום
נקבה  והמפריש הי"ח), שם (למעלה בהן וכיוצא ונרבע
אינן  שכולן הכ"א), (שם לאשמו או לעולתו או לפסחו
מהל' (פ"ג קבוע מום בהן שנופל אחר נפדות אלא קריבות
הט"זֿיז, המוקדשין פסולי מהל' פ"ד ה"י. מזבח איסורי

ה"ד). פסח קרבן מהל' בהמה,38)ופ"ד מדין נלמד
(כסףֿ שלמעלה שלמים, וחצייה עולה חצייה שהקדישה

חצייה 39)משנה). אמר אביי, "אמר ב: כו, [בתמורה
"ואפשר  קריבה". עולה הכל דברי מעשר, וחצייה עולה

וחצייה שבנוסח  עולה חצייה מצא רבינו) של =) שלו אות
וראה  (הראב"ד, וכו'" קריבה עולה הכל דברי תמורה,
שהיה  נראה "ורבינו משנה': ה'כסף כתב זה וכעין להלן).
עולה, וחצייה תמורה חצייה דאמר היכא מודים, הכל גורס
עולה". תקרב מעשר, וחצייה עולה חצייה קריבה. הכל דברי
שאסור  =) איסורא דאיכא "כיון בזה הטעים והראב"ד
דטעה  הוא ולבסוף לאיסורא, מעיקרא איכוין לא להמיר)
גירסתו  לפי אלא אינו זה אבל והמיר". ונמלך) =) ואימליך
"חצי  רבינו דברי לפי אבל תמורה", וחצייה עולה "חצייה

תמור  זו "תמורה"בהמה שהקדים עולה" וחצייה ה,
כמו  לומר וצריך הראב"ד. כדברי לומר אין ל"עולה",
שאין  שאע"פ קטז), הערה הט"ז, (פ"א למעלה שכתבנו
זו  בהמה של ראשה או "לבה אמר אם באיברים, ממירים
"חצי  באומר כאן כן ואם בכולה, קדושה פשטה תמורה"
אין  לשתיהן, נתכוון שוודאי עולה, וחציה תמורה זו בהמה
התמורה, של החצי ע"י בכולה הקדושה להתפשטות מקום
התמורה  חלה לא שכך ומכיון עולה, – השני החצי שהרי
העולה  חצי זאת, ולעומת באיברים, ממירים אין שהרי כלל,
פשטה  ושוב עולה חצי להקדיש אפשר שהרי נשאר, –

להלן]. וראה בכולה, למעלה 40)קדושה כמו כאן, [אף
הוא  וכן (הראב"ד, לחצאין בהמה מעשר אין בתמורה,
לומר  שייך לא עולה, הוא השני והחצי והואיל נ.) בעירובין

פשטה  ושוב עולה, חצי רק ונשאר בכולה, קדושה פשטה
כנ"ל]. בכולה אינו 41)קדושה מהם אחד ואף [הואיל

"פשטה  מהם אחד באף שייך ולא והואיל לחצאין, נתפס
על  – כנגדו עומד השני אחד שכל כיון בכולה", קדושה
חצייה  או תמורה חצייה או לומר היתה שכוונתו כרחנו

שמח']. ב'אור ועי' לתמורה 42)מעשר, כוונתו אם
לו  שיש בהמה למעשר כוונתו או הקרבנות, בכל הנוהגת

שם). (תמורה אחרות חומרות

.„¯·BÚ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰43¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ««¿ƒ«¬«≈¿≈»ƒ«
‰ÓÈÓz44da „ÏB Ck ¯Á‡Â ,45,˙ÈcÙÂ Úe·˜ ÌeÓ ¿ƒ»¿««»«»»«¿ƒ¿≈

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ˙ÈcÙpL ¯Á‡ da ¯ÈÓ‰Â46dÈ‡Â , ¿≈ƒ»««∆ƒ¿≈¬≈¿»¿≈»
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dBÈ„t Ot˙Ï d˙M„˜ ÁÎa ÔÈ‡L - ˙ÈcÙ dÈ‡Â50. ¿≈»ƒ¿≈∆≈¿…«¿À»»ƒ¿…ƒ¿»

(למעלה 43) תמורה עושה אינה קבוע, מום בעלת שאילו
הי"ג). תמימה.44)פ"א בהמה הקדיש כלומר,

העובר.45) המום לבעלת או לתמימה כלומר,
פדיונו,46) לאחר בין פדיונו לפני "בין א: טז, בבכורות

כדי  דבר לכל לחולין יוצאים "אינם שהרי תמורה", עושה
ועי' ה"ה, (להלן פדיונם" אחר ועבודה בגיזה מותרים שיהיו

"ותמורה"). ד"ה שם אפשרות 47)'תוספות' אין כלומר,
זאת. תמורה בר 48)לפדות רבה בשם נחמן רב דברי
שם. בבכורות שנפדתה 49)אבוה, בבהמה אותה שהתפיס

שם.50)כבר. בכורות,

.‰ÔÈÚe·˜ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa eÈ‰L ˙B¯eÓz‰ Ïk»«¿∆»«¬≈ƒ¿ƒ
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ÔBÈ„t ¯Á‡ ‰„B·ÚÂ ‰f‚a ÔÈ¯zÓ eÈ‰iL È„k ¯·c52. »»¿≈∆ƒ¿À»ƒ¿ƒ»«¬»««ƒ¿»
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ÏÚa ‡e‰ Ô‡k ¯eÓ‡‰ Ú¯Â ,·BËa Ú¯ B‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿¿«»»»««
ÌeÓ54ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,Ôa¯˜Ï Èe‡¯ BÈ‡L Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆≈»¿»¿»¿««ƒ≈

L„w ‰È‰È Ba ·e˙k55. »ƒ¿∆…∆

מתחילתן,51) קבועים מומין בעלי שהיו אףֿעלֿפי כלומר,
מום. בהם נפל ואח"כ מתחילתן תמימים היו אם וכלֿשכן

א.52) יז, ב. טז, תמורה אע"פ 53)משנה, כלומר,
בגיזה  מותר בתחילה, מום בעל הקדיש אם שבהקדש
שלא  לפי ה"ט), מעילה מהל' פ"א (ראה פדייה אחר ועבודה
בתמורה  – בלבד דמים קדושת אלא הגוף קדושת עליו חלה

מום. בעל על אף הגוף קדושת במשנה,54)חלה ראה
א. ט, א.55)תמורה יז, שם רש"י ראה
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ÌÈÓÏL ·¯˜z dÓˆÚ ‰¯eÓz‰ È¯‰21.22˙¯eÓz ¬≈«¿»«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«
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e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ,‡e‰ '‰Ï :¯BÎaa25,·¯˜ ‡e‰ : «¿«ƒƒ«¿»»¿»≈
¯BÎak ¯OÚn‰ ÔÈ„Â ;‰·¯˜ B˙¯eÓz ÔÈ‡Â26. ¿≈¿»¿≈»¿ƒ««¬≈«¿

Ô˙¯eÓz27ÏÎ‡˙Â ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z28. ¿»»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿≈»≈

בעולה.2) זכר כן 3)שהמיר ולמדו ב. יח, תמורה משנה,
אשר  קדשיך "רק כוֿכז) יב, (דברים שנאמר ממה יז:) (שם
ה', יבחר אשר המקום אל ובאת תשא ונדריך, לך יהיו
"רק  – וגו'" ה' מזבח על והדם הבשר עולותיך ועשית
לבית  יכניסנו יכול ובאת, תשא וכו', תמורות אלו קדשיך,
ועשית  ת"ל שימותו, כדי ומזון מים מהם וימנע הבחירה
נוהג  אתה בעולה, נוהג שאתה כדרך והדם, הבשר עולותיך
בוולדי  נוהג אתה בשלמים, נוהג שאתה כדרך וכו', בתמורה

להלן. וראה ובתמורה", קריבה 4)שלמים נקבה ואין
שממירים  הי"ד, שם וראה הכ"א, פ"א למעלה ראה עולה,

בנקבות. וזכרים בזכרים, על 5)נקבות ליקרב ואסור
עד 6)המזבח. שתרעה דינה לעולה, נקבה המקדיש שהרי

יח:). שם (במשנה, עולה בדמיה ויביא ותימכר שתסתאב
שהזכיר  מום, שבעלת והואֿהדין כעולה, עולה ותמורת

עולה". בדמיה ויביא "תימכר – כן לפני זכר 7)רבינו בין
נקבה. ב.8)בין כא, שם זה 9)משנה, ודבר ה"א, פ"ד

ונועל  לבית שמכניסה היא: זו ומיתה מסיני. למשה הלכה
שם). (רבינו, שמתה עד הדלת בין 10)עליה זכר בין

כרבי 11)נקבה. ולא כתנאֿקמא, – ב כ, שם משנה,
"עד  – רועה" באשם – מתה שבחטאת "שכל אליעזר.
מהל' ופ"ד יח. (שם לנדבה" דמיו ויפלו מום בו שיפול
ה"ד). פ"ד להלן וראה הי"ד, המוקדשין פסולי

שהיו 12) בשופרות המעות שיתן "והוא שם. במשנה,
מקריבים  וביתֿדין ה"ב), שקלים מהל' פ"ב (ראה במקדש

ה"ה). פ"ד (להלן נדבה" עולות מעות ראה 13)באותן
הערה  הקרבן 14)ב.למעלה ראש על ידיו שתי שיסמוך

לשחיטתו. שמביאים 15)סמוך בשמן, בלולה וסולת יין
הוא  כמה ה"ד, הקרבנות מעשה מהל' פ"ב וראה הקרבן, עם

הנסכים. הקרבנות 16)שיעור מעשה מהל' פ"ט ראה
והלכותיה. התנופה סדר קרבים 17)ה"וֿז, שהאימורים

יח: תמורה (משנה, ולילה ליום נאכל והבשר המזבח, על
שנאמר  ממה שם) (בגמרא כן ולמדו שם). רש"י וראה
תודה" על "אם – יקריבנו" תודה על "אם יב) ז, (ויקרא

תודה. וולדות וחליפות תמורות שם.18)לרבות במשנה,
על  "והקריב שנאמר לחם, מביא תודה שהמביא ואףֿעלֿפי
בלחם, חייבת אינה תודה תמורת – וגו'" חלות התודה זבח
ולא  לחם, טעונה תודה – "התודה הנ"ל: מהפסוק כן ולמדו
(תמורה  לחם" טעונות תודה וחליפת תמורת ולא תודה ולד

ה"א). פ"ד להלן וראה מבואר,19)שם, ושם ה"ח. פי"ב
שכיפר  ולאחר חובה, בתודת אלא אמורים הדברים שאין
אפילו  נדבה, בתודת או הכפרה לפני אבל העיקרית, בתודה

לחם. צריך – כפרה חצות 20)לאחר קודם שהפסח משום
יכולים  הבעלים רצו ואם פסח, בשם עדיין נקבע לא
שדינו  הפסח, מותר יהיה ראשון ופסח אחר, פסח להפריש
קודם  חצות אחר ונמצא שאבד, כפסח דינו – שלמים שקרב

ואפשר  פסח להקריבו שאפשר שכיון השני, שחיטת
כח  בו אין קבועה, אחת קדושה בו ואין שלמים, להקריבו
כמפורש  שיסתאב, עד רועה אלא ליקרב, לתמורתו להתפיס
וראה  שם), המשנה' ('מרכבת ה"ו פסח קרבן מהל ' פ"ד

לפסח,21)להלן. שהפריש הכבש את קבע היום שחצות
אחרת  בהמה בו מתפיס הוא ואם פסח, לקרבן להיקרב
שלמים  שקרב הוא שהדין הפסח, למותר זו תמורה נחשבת
כבש  הפריש אם אלא אינו זה וכל שם). המשנה' ('מרכבת
תחתיו  אחר והפריש הפסח נאבד אם אבל לפסח, אחד
"נמצא  שאם הוא הדין בו, והמיר הראשון נמצא ואחרֿכך
אם  אבל שלמים, קרבה התמורה בו, והמיר שחיטה" אחר
כיון  – חצות לאחר אפילו בו והמיר שחיטה לפני נמצא
זה  נחשב להקריב, יכול שירצה ואיזה כבשים שני כאן שיש

תמו  ואין וכבש, כבש בכל מעורבים ושלמים פסח רתו כאילו
ראה  שם, זירא כרבי ודלא - ב צו, בפסחים וכרבה קריבה.
פ"ד  ב, חלק המשנה' ('מרכבת ה"ו פ"ד פסח קרבן בהל'
וכן  כאן. רוקח' 'מעשה כאן. א וחלק שם, פסח קרבן מהל'
כסףֿמשנה  וראה שם. בפסחים, ה'מאירי' בדברי נראה

כאן). וראה 22)ולחםֿמשנה תימן, כת"י לפי הוא (כן
בהמה.23)להלן). שיפול 24)מעשר לאחר שאפילו

בהמשך  להלן ראה קרבן, בדמיהם מביא אינו מום, בהם
ובה"ב. זו (וראה 25)הלכה ב. ה, בתמורה ורבא, אביי

קודש  דיבורֿהמתחיל שם וב'תוספות' לז: וזבחים כא. שם
כאן). ובלחםֿמשנה (שמות 26)הם, נאמר בבכור שהרי

כז, (ויקרא נאמר ובמעשר רחם", פטר כל "והעברת יב) יג,
מבכור  מעשר ולמדו השבט", תחת יעבור אשר "כל לב)

לז:). (חולין עברה" "עברה בכור 27)בגזירהֿשוה של
מעשר. הבכור 28)ושל "תמורת א: כא, תמורה משנה,

במומן  ויאכלו וכמעשר כבכור אלו הרי וכו', והמעשר
לבעלים".

.·29- ¯OÚn‰ ˙¯eÓ˙e ,ÌÈ‰kÏ - ¯BÎa‰ ˙¯eÓz¿««¿«…¬ƒ¿«««¬≈
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Ô˙¯eÓz ÌÈ„Bt ÔÈ‡33. ≈ƒ¿»»

וכו'"29) הבכור ו"תמורת הפסק, כאן אין תימן, (בכת"י
תמורת  ותאכל מום בם שיפול "עד שלפניו: למה מחובר

נכון). וכן וכו'", וכהנים שאמרו 30)הבכור מה כלומר,
כבכור  אלו הרי והמעשר הבכור "תמורת שם במשנה
שהמעשר  כשם היינו לבעלים", במומן ויאכלו וכמעשר
כן  כמו בעליו, והם לכהנים שייך והבכור לבעלים, שייך
הבעלים  שהם לכהנים, והבכור לבעלים המעשר תמורתם:
משאלת  - א ט, בזבחים נראה וכן שהמיר. הישראל ולא שלו
אם  "אימא, – שלמים שהוא הפסח מותר בעניין הגמרא
והואֿ לכהן", ליתביה וכו' בכור שיהיה בכור לשם שחטו
קודש", יהיה ותמורתו הוא "והיה בה שכתוב לתמורה הדין
עה: (זבחים ה'תוספות' דעת אבל לכהן, שייכת שהיא
היינו  לבעלים, הבכור שתמורת "בכור") דיבורֿהמתחיל
שמח'). ('אור ה"ו פ"ד להלן וראה לכהן, ולא לישראל

לעניין 31) הי"ז בכורות מהל' בפ"א רבינו שכתב מה ראה
בהמה. מעשר לעניין ה"הֿו שם ובפ"ו פ"א 32)בכור,
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‰¯eÓz67BÊ ‡È‰68ÔÈlÁ ‡È·‰L BÊ È¯‰ -69Ì‡Â , ¿»ƒ¬≈∆≈ƒÀƒ¿ƒ
‡È‰ ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ ˙¯eÓz70‡È·‰L ‰Ê È¯‰ -71 ¿«»¿»ƒƒ¬≈∆∆≈ƒ

ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ72‰¯eÓz‰ ÌÚ ‡È·‰L ‰Ê È¯‰Â . »¿»ƒ«¬≈∆∆≈ƒƒ«¿»
‰¯eÓ˙e Á·Êk ‰iM‰73¯·Îe .‰Êa ‰Ê e·¯Ú˙pL «¿ƒ»¿∆«¿»∆ƒ¿»¿∆»∆¿»

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a ˙B·B¯Úz‰ ÔÈ„ e¯‡a74. ≈«¿ƒ««¬¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ

(הוצאת 56) פ"ג תמורה בתוספתא – בשלמים כלומר,
ירעה  בזבחים, שנתערבה "עולה :(13 ,555 עמ' צוקרמנדל
שבהן  יפה בדמי ויביא וימכרו, שיסתאבו עד ירעו) (צ"ל:
מהל' בפ"ו רבינו והביאה עולה". שבהן יפה ובדמי זבח,

ה"הֿו. המוקדשין שם.57)פסולי ואינו 58)בתוספתא,
הראשונה  זו תמורה והרי שם). (תוספתא, מהן באיזה יודע
המזבח, על להקריבה אפשר ואי שלמים, ספק עולה ספק
ויביא  אותה ויפדה מום בה ויפול שתסתאב עד תרעה אלא
ויביא  האלה, הקרבנות משני אחד שלמים, או עולה בדמיה
מום  בה שיפול עד שמא שחששו אלא השני. לקרבן מביתו
ולכן  אחד, קרבן על אלא יפדו ולא הוא שספק ישכחו –
לפניו  שיהיו כדי כדלקמן, אחרת, בהמה לקחת הצריכוהו
שניהם  יפדו מומים, בהם ויפלו ולכשיסתאבו קרבנות, שני

ראב"ד). ועי' שם.59)(לחםֿמשנה, תוספתא,
נדבה.60) מקדישה כנ"ל.61)כלומר, שדינם 62)נדבה

שם, המוקדשין פסולי מהל' בפ"ו ומפורש למעלה, נתבאר
וכו'. שיסתאבו עד שם.63)שירעו שאם 64)תוספתא,

" חולין זו הרי – (הראשונה) התמורה בזו שהמיר שאין ידע
עכשיו  אבל הט"ו) פ"א (למעלה תמורה" עושה התמורה
שהם  ספקות בשני מוטלת היא הרי המיר, באיזו יודע שאינו
ב' חולין, היא והרי התמורה תמורת היא שמא א' שלשה:
שלמים, ספק עולה ספק שהיא השניה, תמורת היא שמא
שתסתאב  עד שתרעה אפשר אי בזה וגם כמותה, היא והרי
על  ויפדוה ישכחוה שמא אחת, שהביא כיון מספק ותיפדה

לחםֿמשנה). בשם (כנ"ל כלומר,65)אחת שם. תוספתא,
(כסףֿמשנה). חולין אחד 66)בהמת על שהמירה

פסח). וקרבן ספק תמורת =) השניה מהתערובת
ראשונה.67) תמורה תמורת התמורה 68)כלומר, זו

נשאר 69)השניה. ביתו מתוך שהביא החולין כלומר,
היא  שעמה השניה התמורה, גם שהרי שהיה, כמו חולין

הט"ו). (ובפ"א למעלה כמבואר כלומר,70)חולין,
אותה  שהביא האחרת, הבהמה תמורת היא השניה התמורה

הקרבן). ספק (היא הראשונה התמורה כלומר,71)בצירוף
מביתו. שהביא השניה 72)החולין התמורה אם כלומר,

ואם  לשלמים, החולין זו מקדיש הוא הרי – עולה היא
לעולה. זו הרי – שלמים היא השניה התמורה

יש 73) (שהרי תמורה וספק זבח ספק כלומר, שם. תוספתא,
חולין). ספק פ"ו.74)גם

.Ê¯OÚÓa B‡ ¯BÎ·a e·¯Ú˙pL ÌÈÓÏL75¯ÈÓ‰Â ¿»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿«¬≈¿≈ƒ
Ô‰Ó „Á‡a76·¯˜È ‡Ï ‰Ê È¯‰ -77„Ú ‰Ú¯È ‡l‡ , ¿∆»≈∆¬≈∆…ƒ¿«∆»ƒ¿∆«

‰„tÈÂ ÌeÓ Ba ÏtiL78¯OÚnÎ B‡ ¯BÎak ÏÎ‡ÈÂ , ∆ƒ…¿ƒ»∆¿≈»≈«¿««¬≈
e¯‡aL BÓk79. ¿∆≈«¿

בבכור,75) שנתערבו "שלמים פ"ג: תמורה תוספתא,
מהל' בפ"ו (וראה כבכור" ויאכלו שיסתאבו עד ירעו שניהם

שהוא  זה את לפדות שצריך (וברור הי"ד). המוקדשין פסולי
כדלהלן). הוא, מי יודע שאינו אע"פ כן,76)שלמים, ואם

מעשר). (או בכור ספק שלמים ספק היא התמורה
אינם 77) המעשר) (או הבכור תמורת שהרי שם, תוספתא

ה"ב). למעלה (ראה במומם נאכלים אלא אף 78)קריבים,
צריכים  אינם מום, בהן שנפל והמעשר הבכור שתמורות
תמורת  משום פדיון כאן צריך – ה"ב) (למעלה פדיון
ה"א). (למעלה כשלמים שלמים תמורת שדין שלמים,
המילה  חסרה תימן, ובכת"י וויניציאה רומי ובדפוס
שמח'. ו'אור רוקח' 'מעשה משנה' ב'לחם וראה "ויפדה",

ה"ב.79) למעלה

ה'תש"פ  שבט כ' ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
את 1) והמשנה ולדות, וולדי הקדשים ולדות דין כיצד יבאר

לקדושה. מקדושה הקדשים

.‡„ÏÂe ÌÈÓÏL „ÏÂ ?ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ«¿«√»ƒ¿«¿»ƒ¿«
ÔÓˆÚ Ô‰Â ,ÌÈÓÏLk el‡ È¯‰ - ÌÈÓÏL ˙¯eÓz¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»ƒ¿≈«¿»

ÌÈÓÏLk2¯·c ÏÎÏ3‰¯eÓz „ÏÂe ‰„Bz‰ „ÏÂ ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ¿»»»¿≈¿««»¿«¿»
‰„B˙k e·¯˜È el‡ È¯‰ -4.ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ‡l‡ , ¬≈≈ƒ¿¿¿»∆»∆≈»¿ƒ∆∆

:¯Ó‡pL ,dÓˆÚ ‰„Bz‰ ÌÚ ‡l‡ ÌÁÏ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ∆∆∆»ƒ«»«¿»∆∆¡«
ÏÚ ‡ÏÂ d„ÏÂ ÏÚ ‡ÏÂ - ÂÈÏÚ ;‰„Bz‰ Á·Ê ÏÚ«∆««»»»¿…«¿»»¿…«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL BÓk ,d˙¯eÓz¿»»¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡ - ˙B„ÏÂ È„ÏÂ Ï·‡ ;ÔÓˆÚ ˙B„ÏÂa5. ƒ¿»«¿»¬»«¿≈¿»≈»¿≈ƒ

ÂÈOÚÓ CBznL6Ô‰Ó Ïc‚Ï Ô˙B‡ ‰‰LÓ ‡e‰L ¯k ∆ƒ«¬»ƒ»∆«¿∆»¿«≈≈∆
ÌÈ¯„Ú ÌÈ¯„Ú7.Ì·È¯˜È ‡ÏÂ B˙B‡ ÔÈÒB˜ CÎÈÙÏe , ¬»ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿…«¿ƒ≈

עצמם 2) הם השלמים תמורת וולד השלמים וולד כלומר,
ויביא  מום בם שיפול עד שירעו ולא המזבח, על קריבים

שלמים. ותנופות 3)בדמיהם נסכים סמיכה, גם שטעונים
ושוק. ממה 4)חזה שם בגמרא ונלמד יח: שם משנה

על  "אם - יקריבנו" תודה על "אם יב) ז, (ויקרא שנאמר
וולדות. לרבות ורש"י 5)תודה" שיסתאבו, עד רועים אלא

ומתים  הדלת את בפניהם ונועל לבית שכונסן כתב (שם)
והתודה 6)ברעב. השלמים וולדות את מיד הקריב שלא

ילדו. הם שגם עד השאירם אלא תמורתם, וולדות
לאכילה,7) בשר הרבה לו יהיה רב זמן אחר וכשיקריבם

על  עובר הוא ובינתיים לבעלים, נאכלים והתודה שהשלמים
לשלמו". תאחר "לא של הלאו

.·˙‡hÁ‰ „ÏÂ8˙eÓÈ9„ÏÂ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿«««»»¿≈»ƒ«¿«
d˙¯eÓz10. ¿»»

המתות.8) מחטאות אחת אותו 9)והיא שמכניס היינו
כך  ואחר שהקדישה וכגון שימות עד הדלת את ונועל לבית
מת. הוולד אין שהקדישה לפני נתעברה אם אבל נתעברה

עצמה 10) החטאת תמורת שהרי ימות, בוודאי חטאת של
מתה. היא אף

.‚˙‡hÁ‰ ˙‡ ËÁBM‰11da ‡ˆÓe12‰Úa¯‡ Ôa13 «≈∆««»»»»∆«¿»»
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ÈÁ14˙ÏÎ‡ BÊ È¯‰ -15˙‡hÁ‰ ¯O·k16È„ÏeL ; «¬≈∆¡∆∆ƒ¿«««»∆«¿≈
ÌÈLB„˜ Ì‰ Ôn‡ ÈÚÓa ÌÈL„w‰17. «√»ƒƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ

בתוך 11) שתלד אפשר אי כבשה אבל שעירה, שהיתה וכגון
הראשונה. גסה,13)בבטנה.12)שנתה לבהמה והכוונה

שהרי  ייתכן, לא זה אבל חדשים, תשעה הוא עיבורה שזמן
והזאתו  זכר, אלא נקבה שתהיה חטאת, אין גסה בבהמה

נאכל. ואינו נשרף והוא דקה,14)בפנים בבהמה המדובר
הרי  חדשיו, לו כלו שלא ולפי חדשים. חמישה עיבורה שזמן
חי  חדשים חמשה בן מצא אם אבל אמו, מאברי כאבר הוא
זה  דין רבינו שהביא ומכיוון שימות. חטאת כוולד דינו -
כן  ואחרי כשהקדישה שהמדובר נראה, חטאת, לוולד סמוך
הקדישה, כן ואחרי נתעברה אם אבל כדלהלן, נתעברה,
לו  כלו ללא חדשיו לו כלו בין הבדל אין - מת הוולד שאין

באכילה.15)חדשיו. מתירתו אמו ששחיטת שחיטה, בלי
אחד.16) וליום (=בעזרה) הקלעים מן ולפנים כהונה לזכרי
וראה 17) חטאת, קדושת בהם ויש לידתם, בעת ולא

ברייתא  ולפי ברייתות, שתי בין מחלוקת שזוהי שם בתמורה
שוולדי  משום מקום, ובכל אדם לכל נאכלת היא אחת

בלידתם. אלא קדושים אינם קדשים

.„- ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú d„ÏÂ „ÏÂe ÌL‡‰ ˙¯eÓz „ÏÂ¿«¿«»»»¿«¿»»«»»
Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ e¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ì‰a ÏtiL „Ú eÚ¯Èƒ¿«∆ƒ…»∆¿ƒ»¿¿ƒ¿¿≈∆

‰·„Ï18¯ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡Â .19BÓL‡ ·È¯˜‰L ¯Á‡20- ƒ¿»»¿ƒ»¿»»»««∆ƒ¿ƒ¬»
BÓL‡Ï ‰·˜ LÈ¯Ù‰ .‰ÏBÚ ·¯˜È BÓˆÚ „Ïe‰«»»«¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿≈»«¬»
,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú d·e ‡È‰ ‰Ú¯z - ‰„ÏÈÂ¿»¿»ƒ¿∆ƒ¿»«∆ƒ…»∆

BÓL‡ Ì‰ÈL ÈÓ„a ‡È·ÈÂ e¯ÎnÈÂ21¯·k Ì‡Â . ¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈¿≈∆¬»¿ƒ¿»
‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈ - BÓL‡ ·È¯˜‰22. ƒ¿ƒ¬»ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»

ח,18) הלכה להלן ראה לנדבה" דמיהם "שיפלו ופירוש
דין  ובית במקדש, שהיו (=תיבות) בשופרות המעות שנותן
אשם  שאין אשם, (ולא נדבה עולות המעות באותן מקריבין

בנדבה). זכר.19)בא ילדה האשם תמורת כלומר,
לאשמו.20) שיקריבוהו חשש במשנה 21)שאין ראה

אלא  בא אינו (ואשם לאשם נקבה "המפריש יט: תמורה
אשם  בדמיה ויביא ותימכר שתסתאב עד תרעה זכר) ממין
המשנה  שלפני (בגמרא שם אמרו וולדה ולעניין וכו'".
לעולה  נקבה "המפריש שאמר אליעזר רבי שאפילו הנ"ל),
נקבה  במפריש מודה עולה", יקרב עצמו הוא זכר וילדה
על  אשם שם שאין לפי אשם, קרב שאינו זכר וילדה לאשם
העוף). בעולת נקבה, של מציאות יש בעולה (אבל אמו

אשמו.22) הקריב כבר שהרי לעולה,

.‰ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú d„ÏÂ „ÏÂe ‰ÏBÚ‰ ˙¯eÓz „ÏÂ¿«¿«»»¿«¿»»«»»
ÏBÚk el‡ È¯‰ -‰ÏBÚ e·¯˜È ÔÓˆÚ Ô‰Â ,‰23LÈ¯Ù‰ . ¬≈≈¿»¿≈«¿»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ

‰Ú¯È - ¯ÎÊ ‰„ÏiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„ÏÈÂ B˙ÏBÚÏ ‰·˜¿≈»¿»¿»¿»««ƒ∆»¿»»»ƒ¿∆
‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú24e¯‡a ¯·k . «∆ƒ…¿»ƒ¿»»»¿»≈«¿

eÏtÈ ÔÈ¯ÓB‡ e‡L ÌB˜Ó ÏkL ,˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa¿«¬≈«»¿»∆»»∆»¿ƒƒ¿
,Lc˜na eÈ‰L ˙B¯ÙBMa ˙BÚn‰ ÔziL ‡e‰ ,‰·„Ïƒ¿»»∆ƒ≈«»«»∆»«ƒ¿»

Ì‰ ‰nk ÌÈÏ˜La e¯‡aL25ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈc ˙È·e , ∆≈«¿ƒ¿»ƒ«»≈≈ƒ«¿ƒƒ
,¯eaˆ ÏMÓ Ì‰ÈkÒÂ ,‰·„ ˙BÏBÚ ˙BÚn‰ Ô˙B‡a¿»«»¿»»¿ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ
BÓˆÚ ‡e‰ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ï·‡ .‰ÎÈÓÒ ˙BeÚË ÔÈ‡Â¿≈»¿¿ƒ»¬»»∆…««¿

‰eÚË BÊ È¯‰ - ‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡È·È B‡ ‰ÏBÚ ·¯˜Èƒ¿«»»ƒ¿»»»¬≈¿»
.BlMÓ ‰ÈÎÒe ,‰ÎÈÓÒ¿ƒ»¿»∆»ƒ∆

יב,23) (דברים שנאמר ממה יז: שם ונלמד יח: שם משנה
אל  ובאת תשא ונדריך לך יהיו אשר קדשיך "רק כוֿכז)
מזבח  על והדם הבשר עולותיך ועשית ה' יבחר אשר המקום
לך" יהיו "אשר וכו' תמורות אלו קדשיך" "רק - וגו' ה'"
כדרך  והדם" הבשר עולותיך "ועשית כו', הוולדות אלו

וכו'. בתמורה נוהג אתה בעולה נוהג ואינו 24)שאתה
הראשונה, הקדושה שהיא שאמו משום עולה עצמו קרב
אלא  באה עולה שאין עולה, קריבה אינה מחמתה, בא והוא
אינה  עצמה שהתמורה אף עולה תמורת וולד אבל הזכר, מן
שההקדש  משום קרב, וולדה - נקבה שהיא משום קריבה,
קרב. והוא זכר היה מחמתו, באה שהתמורה הראשון,

במקדש.25) היו שופרות כמה

.Â¯OÚn‰ „ÏÂ26¯OÚn‰ ˙¯eÓz [„ÏÂe] ,27„ÏÂ , ¿«««¬≈¿«¿«««¬≈¿«
- ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú Ô‰È˙B„ÏÂ È„ÏÂe ,¯BÎa‰ ˙¯eÓz¿««¿«¿≈«¿≈∆«»»
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È ‡l‡ ,e·¯˜È ‡Ï el‡ È¯‰28 ¬≈≈…ƒ¿¿∆»ƒ¿«∆ƒ…»∆
˙B„ÏÂ .ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL ¯OÚÓÎe ¯BÎ·k ,eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿ƒ¿¿«¬≈∆»«»∆«¿

Ô‰kÏ - ¯BÎa‰ ˙¯eÓz29B˙¯eÓ˙e ¯OÚÓ ˙B„ÏÂ ,30- ¿««¿«…≈«¿«¬≈¿»
ÂÈÏÚ·Ï31. ƒ¿»»

בהמה.26) המעשר 27)מעשר תמורת גם שהרי קרב, אינו
קריבה. אינה "תמורת 28)עצמה כא. בתמורה משנה

אלו  הרי העולם סוף עד וולדן וולד ולדן, והמעשר, הבכור
לבעלים". במומן ויאכלו וכמעשר מפרש 29)כבכור רבינו

שהיינו  לבעלים" במומן "ויאכלו שם במשנה שאמרו מה
לישראל. ולא וולדות 30)לכהן, מעשר וולדות כלומר,

לבעלים, שהיא עצמו, המעשר תמורת ואילו מעשר. תמורת
שם. ג פרק למעלה רבינו הביא שם:31)כבר במשנה

לבעלים". במומן "ויאכלו

.Ê‰˙È‰ Ì‡ :ÁÒt‰ ˙¯eÓ˙k - ÁÒt‰ ˙¯eÓz „ÏÂ¿«¿««∆«ƒ¿««∆«ƒ»¿»
ÌÈÓÏL ‰·¯˜ Bn‡32Ì‡Â ;ÌÈÓÏL ·¯˜È d„ÏÂ - ƒ¿≈»¿»ƒ¿»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯ÎnzL dÈ„ ‰È‰33Û‡ - »»ƒ»∆ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ«
‰·˜ LÈ¯Ù‰ .ÌÈÓÏL ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯kÓ d„ÏÂ¿»»ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿»ƒƒ¿ƒ¿≈»

BÁÒÙÏ34‰„ÏÈÂ35‡È‰ - ˙¯aÚÓ dLÈ¯Ù‰L B‡ , ¿ƒ¿¿»¿»∆ƒ¿ƒ»¿À∆∆ƒ
.ÁÒt Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È d„ÏÂe¿»»ƒ¿«∆ƒ…»∆¿»ƒƒ¿≈∆∆«
‰„ÏiL B‡ ÁÒt‰ ¯Á‡ „Ú BÊ ‰·˜ ‰¯‡L Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»¿≈»««««∆«∆»¿»
,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú d„ÏÂe ‡È‰ ‰Ú¯z - ÁÒt‰ ¯Á‡«««∆«ƒ¿∆ƒ¿»»«∆ƒ…»∆

ÌÈÓÏL Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ36. ¿»ƒƒ¿≈∆¿»ƒ

חצות 32) אחר פסח, בקרבן החולין בהמת שהתפיס כגון,
י"ד. י"ד.33)יום יום חצות לפני שהמיר כגון

מהלכות 34) א בפרק וראה יט. בתמורה מובאה ברייתא
זכר. ממין אלא בא אינו שהפסח א, הלכה פסח קרבן

שהפריש.35) לאחר שנתעברה שם.36)כלומר, כחכמים
שלמים  קרב השנה ימות בשאר שפסח פי, על ואף
לא  לפסח, שהפרישה זו נקבה - נקבה באים ושלמים
פסולה, קדושה היא קדושתה שכל שלמים, תקרב
היא  נדחית לפיכך נקבה, בא פסח ואין לפסח, שהקדישה
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‰¯eÓz67BÊ ‡È‰68ÔÈlÁ ‡È·‰L BÊ È¯‰ -69Ì‡Â , ¿»ƒ¬≈∆≈ƒÀƒ¿ƒ
‡È‰ ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ ˙¯eÓz70‡È·‰L ‰Ê È¯‰ -71 ¿«»¿»ƒƒ¬≈∆∆≈ƒ

ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ72‰¯eÓz‰ ÌÚ ‡È·‰L ‰Ê È¯‰Â . »¿»ƒ«¬≈∆∆≈ƒƒ«¿»
‰¯eÓ˙e Á·Êk ‰iM‰73¯·Îe .‰Êa ‰Ê e·¯Ú˙pL «¿ƒ»¿∆«¿»∆ƒ¿»¿∆»∆¿»

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a ˙B·B¯Úz‰ ÔÈ„ e¯‡a74. ≈«¿ƒ««¬¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ

(הוצאת 56) פ"ג תמורה בתוספתא – בשלמים כלומר,
ירעה  בזבחים, שנתערבה "עולה :(13 ,555 עמ' צוקרמנדל
שבהן  יפה בדמי ויביא וימכרו, שיסתאבו עד ירעו) (צ"ל:
מהל' בפ"ו רבינו והביאה עולה". שבהן יפה ובדמי זבח,

ה"הֿו. המוקדשין שם.57)פסולי ואינו 58)בתוספתא,
הראשונה  זו תמורה והרי שם). (תוספתא, מהן באיזה יודע
המזבח, על להקריבה אפשר ואי שלמים, ספק עולה ספק
ויביא  אותה ויפדה מום בה ויפול שתסתאב עד תרעה אלא
ויביא  האלה, הקרבנות משני אחד שלמים, או עולה בדמיה
מום  בה שיפול עד שמא שחששו אלא השני. לקרבן מביתו
ולכן  אחד, קרבן על אלא יפדו ולא הוא שספק ישכחו –
לפניו  שיהיו כדי כדלקמן, אחרת, בהמה לקחת הצריכוהו
שניהם  יפדו מומים, בהם ויפלו ולכשיסתאבו קרבנות, שני

ראב"ד). ועי' שם.59)(לחםֿמשנה, תוספתא,
נדבה.60) מקדישה כנ"ל.61)כלומר, שדינם 62)נדבה

שם, המוקדשין פסולי מהל' בפ"ו ומפורש למעלה, נתבאר
וכו'. שיסתאבו עד שם.63)שירעו שאם 64)תוספתא,

" חולין זו הרי – (הראשונה) התמורה בזו שהמיר שאין ידע
עכשיו  אבל הט"ו) פ"א (למעלה תמורה" עושה התמורה
שהם  ספקות בשני מוטלת היא הרי המיר, באיזו יודע שאינו
ב' חולין, היא והרי התמורה תמורת היא שמא א' שלשה:
שלמים, ספק עולה ספק שהיא השניה, תמורת היא שמא
שתסתאב  עד שתרעה אפשר אי בזה וגם כמותה, היא והרי
על  ויפדוה ישכחוה שמא אחת, שהביא כיון מספק ותיפדה

לחםֿמשנה). בשם (כנ"ל כלומר,65)אחת שם. תוספתא,
(כסףֿמשנה). חולין אחד 66)בהמת על שהמירה

פסח). וקרבן ספק תמורת =) השניה מהתערובת
ראשונה.67) תמורה תמורת התמורה 68)כלומר, זו

נשאר 69)השניה. ביתו מתוך שהביא החולין כלומר,
היא  שעמה השניה התמורה, גם שהרי שהיה, כמו חולין

הט"ו). (ובפ"א למעלה כמבואר כלומר,70)חולין,
אותה  שהביא האחרת, הבהמה תמורת היא השניה התמורה

הקרבן). ספק (היא הראשונה התמורה כלומר,71)בצירוף
מביתו. שהביא השניה 72)החולין התמורה אם כלומר,

ואם  לשלמים, החולין זו מקדיש הוא הרי – עולה היא
לעולה. זו הרי – שלמים היא השניה התמורה

יש 73) (שהרי תמורה וספק זבח ספק כלומר, שם. תוספתא,
חולין). ספק פ"ו.74)גם

.Ê¯OÚÓa B‡ ¯BÎ·a e·¯Ú˙pL ÌÈÓÏL75¯ÈÓ‰Â ¿»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿«¬≈¿≈ƒ
Ô‰Ó „Á‡a76·¯˜È ‡Ï ‰Ê È¯‰ -77„Ú ‰Ú¯È ‡l‡ , ¿∆»≈∆¬≈∆…ƒ¿«∆»ƒ¿∆«

‰„tÈÂ ÌeÓ Ba ÏtiL78¯OÚnÎ B‡ ¯BÎak ÏÎ‡ÈÂ , ∆ƒ…¿ƒ»∆¿≈»≈«¿««¬≈
e¯‡aL BÓk79. ¿∆≈«¿

בבכור,75) שנתערבו "שלמים פ"ג: תמורה תוספתא,
מהל' בפ"ו (וראה כבכור" ויאכלו שיסתאבו עד ירעו שניהם

שהוא  זה את לפדות שצריך (וברור הי"ד). המוקדשין פסולי
כדלהלן). הוא, מי יודע שאינו אע"פ כן,76)שלמים, ואם

מעשר). (או בכור ספק שלמים ספק היא התמורה
אינם 77) המעשר) (או הבכור תמורת שהרי שם, תוספתא

ה"ב). למעלה (ראה במומם נאכלים אלא אף 78)קריבים,
צריכים  אינם מום, בהן שנפל והמעשר הבכור שתמורות
תמורת  משום פדיון כאן צריך – ה"ב) (למעלה פדיון
ה"א). (למעלה כשלמים שלמים תמורת שדין שלמים,
המילה  חסרה תימן, ובכת"י וויניציאה רומי ובדפוס
שמח'. ו'אור רוקח' 'מעשה משנה' ב'לחם וראה "ויפדה",

ה"ב.79) למעלה

ה'תש"פ  שבט כ' ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
את 1) והמשנה ולדות, וולדי הקדשים ולדות דין כיצד יבאר

לקדושה. מקדושה הקדשים

.‡„ÏÂe ÌÈÓÏL „ÏÂ ?ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ«¿«√»ƒ¿«¿»ƒ¿«
ÔÓˆÚ Ô‰Â ,ÌÈÓÏLk el‡ È¯‰ - ÌÈÓÏL ˙¯eÓz¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»ƒ¿≈«¿»

ÌÈÓÏLk2¯·c ÏÎÏ3‰¯eÓz „ÏÂe ‰„Bz‰ „ÏÂ ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ¿»»»¿≈¿««»¿«¿»
‰„B˙k e·¯˜È el‡ È¯‰ -4.ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ‡l‡ , ¬≈≈ƒ¿¿¿»∆»∆≈»¿ƒ∆∆

:¯Ó‡pL ,dÓˆÚ ‰„Bz‰ ÌÚ ‡l‡ ÌÁÏ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ∆∆∆»ƒ«»«¿»∆∆¡«
ÏÚ ‡ÏÂ d„ÏÂ ÏÚ ‡ÏÂ - ÂÈÏÚ ;‰„Bz‰ Á·Ê ÏÚ«∆««»»»¿…«¿»»¿…«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL BÓk ,d˙¯eÓz¿»»¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡ - ˙B„ÏÂ È„ÏÂ Ï·‡ ;ÔÓˆÚ ˙B„ÏÂa5. ƒ¿»«¿»¬»«¿≈¿»≈»¿≈ƒ

ÂÈOÚÓ CBznL6Ô‰Ó Ïc‚Ï Ô˙B‡ ‰‰LÓ ‡e‰L ¯k ∆ƒ«¬»ƒ»∆«¿∆»¿«≈≈∆
ÌÈ¯„Ú ÌÈ¯„Ú7.Ì·È¯˜È ‡ÏÂ B˙B‡ ÔÈÒB˜ CÎÈÙÏe , ¬»ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿…«¿ƒ≈

עצמם 2) הם השלמים תמורת וולד השלמים וולד כלומר,
ויביא  מום בם שיפול עד שירעו ולא המזבח, על קריבים

שלמים. ותנופות 3)בדמיהם נסכים סמיכה, גם שטעונים
ושוק. ממה 4)חזה שם בגמרא ונלמד יח: שם משנה

על  "אם - יקריבנו" תודה על "אם יב) ז, (ויקרא שנאמר
וולדות. לרבות ורש"י 5)תודה" שיסתאבו, עד רועים אלא

ומתים  הדלת את בפניהם ונועל לבית שכונסן כתב (שם)
והתודה 6)ברעב. השלמים וולדות את מיד הקריב שלא

ילדו. הם שגם עד השאירם אלא תמורתם, וולדות
לאכילה,7) בשר הרבה לו יהיה רב זמן אחר וכשיקריבם

על  עובר הוא ובינתיים לבעלים, נאכלים והתודה שהשלמים
לשלמו". תאחר "לא של הלאו

.·˙‡hÁ‰ „ÏÂ8˙eÓÈ9„ÏÂ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿«««»»¿≈»ƒ«¿«
d˙¯eÓz10. ¿»»

המתות.8) מחטאות אחת אותו 9)והיא שמכניס היינו
כך  ואחר שהקדישה וכגון שימות עד הדלת את ונועל לבית
מת. הוולד אין שהקדישה לפני נתעברה אם אבל נתעברה

עצמה 10) החטאת תמורת שהרי ימות, בוודאי חטאת של
מתה. היא אף

.‚˙‡hÁ‰ ˙‡ ËÁBM‰11da ‡ˆÓe12‰Úa¯‡ Ôa13 «≈∆««»»»»∆«¿»»
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שיסתאבו  עד ירעו אלא לשלמים, מהקרבה וולדה וגם
שלמים. בדמיהם ויביא

.ÁÔÙc C¯„ e‡ˆiL ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂ37e„ÏiL B‡ , «¿«√»ƒ∆»¿∆∆…∆∆»¿
ÌeËÓË38ÒBÈ‚B¯c‡Â39ÌÈ‡ÏÎÂ40‰Ù¯Ëe41È¯‰ - À¿¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈»¬≈

e„tÈ el‡42Ôa¯˜ Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,43‡È·‰Ï Èe‡¯‰ ≈ƒ»¿»ƒƒ¿≈∆»¿»»»¿»ƒ
BÊ ÏL „ÏÂ ÈÓ„a44. ƒ¿≈»»∆

את 37) והוציאו בטנה דופן את וחתכו לילד שנתקשתה כגון
נקבות.38)הוולד. אבר ולא זכרות אבר לא לו שאין

נקבות.39) אבר וגם זכרות אבר גם לו תיש 40)שיש כגון
(=כבש). הרחל על מהלכות 41)הבא י בפרק ראה

פודין  אין כי ואף טריפה. מיני שבעים ח הלכה שחיטה
מזבח  איסורי מהלכות ב (פרק לכלבים להאכילה טריפה
שאין  שהקדישוה לאחר נטרפה אם בין לחלק יש - י) הלכה
שפודין  אמה במעי טריפה היתה אם לבין אותה, פודין

גדול 42)אותה. מום לך שאין מום, בהם נפל לא אם אף
משנה). (לחם שירצה.43)מזה הדברים 44)איזה טעם

הוולד  על וחל קדושים הם אמן במעי הקדשים שוולדות לפי
דמים. קדושת וכו' דופן יוצא שהוא

.ËÌeÓ ˙ÏÚa „ÏÂ45ÏÎÏ ‰ÓÈÓz‰ „ÏÂk ‡e‰ È¯‰ - ¿««¬«¬≈ƒ¿««¿ƒ»¿»
·¯˜ÈÂ ,¯·c46.BÏ Èe‡¯k »»¿ƒ¿«»»

בעת 45) שהוקדשה וכגון מום בעלת מבהמה נולד כלומר,
הוממה, כן ואחרי עובר מום בעלת היתה או תמימה שהיתה

האם. שנפדתה לפני נולד זה בגמרא 46)וולד מפורש כן
סובר  - נדחין" חיים בעלי "אין שסובר שמי  טו: בכורות

קדוש. הוולד פדיונה לפני ילדה שאם

.È‡ÈÏL B‡ ÏÙ eÏÈt‰L ÌÈL„˜47È¯‰Â ,e¯·wÈ - »»ƒ∆ƒƒ≈∆ƒ¿»ƒ»¿«¬≈
‰‡‰a ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰48. ≈¬ƒ«¬»»

שהפילה 47) פי על ואף אמו. במעי העובר מונח שבו כיס
כי  הוולד, בה נמח בוודאי - עובר בה היה ולא בלבד שליא

וולד. בלי שליא הן 48)אין "ואלו לג: בתמורה משנה
תיקבר". שליא הפילה יקברו, שהפילה קדשים הנקברין
הנאה, איסורי שהם משום נקברין הנך שכל רש"י ומפרש
שליא  שהפילה "המבכרת עז. חולין במשנה מפורש כן וכמו

תיקבר". ובמוקדשין לכלבים. ישליכנה

.‡È‰M„˜Ï ‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ˙‡ ‰pLÓ‰49¯·BÚ - «¿«∆∆«√»ƒƒ¿À»ƒ¿À»≈
- B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï :¯BÎaa ¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆∆∆¡««¿…«¿ƒƒ…

ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ epOÚÈ ‡lL50¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ∆…«¬∆»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»
‰M„˜Ï ‰M„wÓ Ô˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡L ÌÈL„w‰51„Á‡ , «√»ƒ∆≈¿«ƒ»ƒ¿À»ƒ¿À»∆»

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ „Á‡Â ÁaÊÓ ÈL„˜52„ˆÈk .53Ì‡ ? »¿≈ƒ¿≈«¿∆»»¿≈∆∆««ƒ≈«ƒ
ÁaÊn‰ ˜„·Ï ‰pLÈ ‡Ï - ÏÎÈ‰‰ ˜„·Ï LÈc˜‰54. ƒ¿ƒ¿∆∆«≈»…¿«∆¿∆∆«ƒ¿≈«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ55‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .56. ¿≈…«≈»∆¿≈ƒ«»∆

ãycew zegiyn zecewpã

."gafnd wcal dpyi `l ,lkidd wcal yicwd m`"

בדק  קדשי ואחד מזבח קדשי "אחד ב.) (לב. במשנה נאמר
ובפירוש  לקדושה". מקדושה אותן משנין אין הבית,
אין  הרמב"ם ולדעת והראב"ד, הרמב"ם נחלקו המשנה

שאסור  פסק ולכן גופא, הבית בדק בקדשי גם לשנות
המזבח. לבדק ההיכל מבדק לשנות

היכל  קדשי בין שינוי "אין וכתב עליו, השיג הראב"ד אבל
רק  הוא במשנה הדין ולשיטתו למזבח" ולא עזרות לשאר
קלים  מקדשים אפילו אותם משנים שאין מזבח בקדשי
והוא  לזה". זה בין יש מה הבית בדק "אבל לחמורים

בש"ס. רש"י כשיטת
שפירש  בחומש, כרש"י הוא הראב"ד שטעם לומר ויש
ולמקדש  למשכן שהנתינה לשמי", – לי "ויקחו הפסוק
הקדיש  אם ולכן הקב"ה, לשם היינו "לשמי", להיות צריכה
שניהם  נתינת כי המזבח לבדק לשנות יכול הבית לבדק
הבית  בדק שבין הפרטי החילוק נוגע ופחות "לשמי", היא

המזבח. לבדק
(287 cenr f"h wlg y"ewl itÎlr)

זו 49) הרי שלמים על או שלמים זו הרי עולה, על שאומר
בזה. כיוצא כל וכן זו 50)עולה, "הרי יאמר שלא היינו

שלמים". זו "הרי או ה 51)עולה" (פרשה בחוקותי ספרא
בכור  לומר תלמוד בכור, אדם יקדיש שלא "מנין בֿג) הלכה
לכל  מנין בכור אלא לי אין וכו' אותו איש יקדיש לא
לומר  תלמוד לקדושה, מקדושה אותם משנין שאין הקדשים
מה  כל אמר "כאילו אותו" איש יקדיש לא בבהמה (שם)
אלא  אחרת קדושה אותו איש יקדיש לא בבהמה לה' שיהא

שהוא". כמו קדשי 52)יישאר "אחד לב. בתמורה משנה
מקדושה  אותם משנין אין הבית בדק קדשי ואחד מזבח

(מצוה  בחינוך וראה קדשי לקדושה". שגם שכתב, שנו),
איש  יקדיש לא "בבהמה הנ"ל מהפסוק למדו הבית בדק
לקדשי  בקדושה בין קדושה בהמה בכל "ירמוז - אותו"
ועל  מקדושתה אותה משנין שאין הבית, לבדק בין מזבח
שם). החינוך (לשון אותו" איש יקדיש לא נאמר הכל

משנין,53) אין מזבח (שקדשי הבית בדק בקדשי משנים אין
כנ"ל). להיפך או שלמים שהוא עולה על שאומר הוא

לשלמים 54) מעולה משנים אין מזבח שבקדשי שכשם
מבדק  משנים אין הבית בדק בקדשי כך לעולה, ומשלמים
מותר. למזבח, הבית מבדק כי וייתכן המזבח. לבדק ההיכל

דבר 55) לבדק לשנותו אסור זה, דבר לבדק הקדיש שאם
מעשיו,56)אחר. אהנו לא שהרי מעשה בו שאין לפי

קדוש. ואינו

.·ÈÁaÊnÏ BLÈc˜‰Ï ¯BÎa‰ ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÚÓ „ˆÈk≈««¬ƒƒ««¿¿«¿ƒ«ƒ¿≈«
:¯Ó‡pL .„ÏeiL Ì„˜ ÔËaa BLÈc˜Ó ?¯Á‡ Lc˜‰∆¿≈«≈«¿ƒ«∆∆…∆∆ƒ»≈∆∆¡«
È‡ ¯k·iMÓ - B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï '‰Ï ¯k·È ¯L‡¬∆¿À««…«¿ƒƒ…ƒ∆¿À«ƒ

ÔËaa BLÈc˜Ó ‰z‡ Ï·‡ ,BLÈc˜Ó ‰z‡57CÎÈÙÏ . «»«¿ƒ¬»«»«¿ƒ«∆∆¿ƒ»
‡e‰ Ì‡ ,BÊ ˙¯k·Ó ÏL ‰ÈÚÓaM ‰Ó :¯ÓBÏ BÏ LÈ≈««∆¿≈∆»∆¿«∆∆ƒ

‰ÏBÚ BÊ È¯‰ - ¯ÎÊ58ÈÁ·Ê ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ . »»¬≈»¬»≈»«ƒ¿≈
ÌÈÓÏL59È„k B˙M„wÓ B˙B‡ ÚÈ˜Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒ«ƒ¿À»¿≈

Ba ˙B‰Ï60BL‡¯ ·¯ ˙‡ÈˆÈ ÌÚ :¯Ó‡ Ì‡Â .61‰È‰È ≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«……ƒ¿∆
‰ÏBÚ BÈ‡Â ¯BÎa ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÚ62. »¬≈∆¿¿≈»

הוא 57) אמו] [מרחם ביציאתו "שהבכור כה. שם גמרא
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ש 58)שמתקדש". חמורה במשנה עולה שקדושת ם,
לכך  לה', כליל ועולה לכהנים נאכל שבכור בכור, מקדושת

לשנותו. הרי 59)יכול זו מבכרת של שבמעיה מה כלומר,
שלמים. זבחי לכהן 60)הוא הוא שבכור בגמרא, שם

בכור, משל גרועה קדושה והיא לבעליו נאכלים ושלמים
"ונראה  גרועה. לקדושה חמורה מקדושה לשנות יכול ואינו

מדרבנן". אלא אסור זה ראשו 61)שאין רוב שביציאת
כילוד. הוא הרי פדחתו, רב 62)דהיינו של בעייתו זוהי

כשהוא  הבכור, על אמר אם שם, בתמורה ששת מרב עמרם
קדושת  עליו חלה (שאז רובו יציאת שעם אמו, בבטן
שתי  של התנגשות כאן שישנה באופן עולה, יהיה בכורה)
איזו  אחת, בבת לחול עולה) וקדושת בכור (קדושת קדושות
קדושת  או לה', כליל שהיא עולה קדושת אם עדיפה, מהן
אלא  עולה קדושת חלה שלא אביי ופשט מרחם. שהיא בכור
מי  דברי התלמיד ודברי הרב ש"דברי משום בכור, קדושת
הקדושֿ של הרב, של היא בכור קדושת כלומר, שומעין".
כאן  שאין התלמיד, של היא עולה קדושת ואילו ברוךֿהוא,

לעולה. להקדישה מצוה

.‚Èd¯aÚ LÈc˜‰Ï Lc˜‰ ˙Ó‰a ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÚÓ ÔÈ‡Â¿≈«¬ƒƒ«∆¡«∆¿≈¿«¿ƒÀ»»
˙B„ÏeL ;Bn‡ ˙M„˜k ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,˙¯Á‡ ‰M„¿̃À»«∆∆∆»¬≈ƒ¿À«ƒ∆«¿

ÌÈLB„˜ Ì‰ Ìn‡ ÈÚnÓ ÌÈL„w‰63L BÓk ,,e¯‡a «√»ƒƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ¿∆≈«¿
B˙BpLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Bn‡ ˙M„˜k Ô‰Ó ¯aÚ Ïk È¯‰Â«¬≈»À»≈∆ƒ¿À«ƒ¿≈»¿«
‡e‰ B˙‡ÈˆÈa ¯BÎa‰L ,¯BÎaa ‰OÚL C¯„k ÔËaa«∆∆¿∆∆∆»»«¿∆«¿ƒƒ»
Ì‰ ˙B¯Êb ‰¯Bz‰ ÈwÁ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ .Lc˜˙nL64, ∆ƒ¿«≈««ƒ∆»À≈«»¿≈≈

ÏÎÂ ,Ô‰a ÔBa˙‰Ï Èe‡¯ ,‰ÏÈÚÓ ÛBÒa e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿¿ƒ»»¿ƒ¿≈»∆¿»
È¯‰ .ÌÚË BÏ Ôz - ÌÚË BÏ ÔzÏ ÏBÎÈ ‰z‡M ‰Ó«∆«»»ƒ≈««≈««¬≈
·¯ ÔÈ·‰ ‰ÓÏL CÏn‰L ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ»ƒƒ∆«∆∆¿……≈ƒ…

ÌÈÓÚh‰65‰fL ,ÈÏ ‰‡¯È .‰¯Bz‰ ÈwÁ Ïk ÏL «¿»ƒ∆»À≈«»≈»∆ƒ∆∆
,L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â :·e˙k‰ ¯Ó‡L∆»««»¿»»¿»ƒ¿∆…∆
ÛÒÈÂ B˙Èa ˙‡ Ï‡‚È LÈc˜n‰ Ì‡Â :¯Ó‡L ÔÈÚk»ƒ¿«∆»«¿ƒ««¿ƒƒ¿«∆≈¿»«
˙·LÁÓ ÛBÒÏ ‰¯Bz ‰„¯È .ÂÈÏÚ Ek¯Ú ÛÒk ˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ∆∆∆¿¿»»»¿»»¿«¬∆∆
‰ËB Ì„‡ ÏL Ú·hL .Ú¯‰ B¯ˆÈ ˙ˆ˜e Ì„‡‰»»»¿»ƒ¿»»∆∆«∆»»∆
¯„pL Èt ÏÚ Û‡Â ,BBÓÓ ÏÚ ÒeÁÏÂ BÈ˜ ˙Ba¯‰Ï¿«¿ƒ¿»¿»«»¿««ƒ∆»«
˙BÁÙa ‰cÙÈÂ ÌÁÂ Ba ¯ÊÁL ¯LÙ‡ - LÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆¿»∆»«¿ƒ«¿ƒ¿∆¿»
ÛÈÒBÈ - BÓˆÚÏ ‰„t Ì‡ :‰¯Bz ‰¯Ó‡ .BÈÂMÓƒ»¿»¿»»ƒ»»¿«¿ƒ
‡nL ,Ûeb‰ ˙M„˜ ‰Ó‰a LÈc˜‰ Ì‡ ÔÎÂ .LÓÁ…∆¿≈ƒƒ¿ƒ¿≈»¿À««∆»
‰pÙÈÏÁÈ d˙BcÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÔÂÈÎÂ ,Ba ¯ÊÁÈ«¬…¿≈»∆≈»ƒ¿»«¬ƒ∆»
Ú¯‰ ÛÈÏÁ‰Ï ˙eL¯ BÏ Ôzz Ì‡Â ;‰pnÓ ‰˙eÁÙaƒ¿»ƒ∆»¿ƒƒ≈¿¿«¬ƒ»«
CÎÈÙÏ .‡e‰ ·BË ¯Ó‡ÈÂ Ú¯a ‰Ùi‰ ÛÈÏÁÈ - ‰ÙÈa¿»∆«¬ƒ«»∆¿«¿…«¿ƒ»

Ì˙Ò66ÛÈÏÁ‰ Ì‡ BÒ˜e ,ÛÈÏÁÈ ‡lL ÂÈÙa ·e˙k‰ »««»¿»»∆…«¬ƒ¿»ƒ∆¡ƒ
el‡ ÏÎÂ .L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â :¯Ó‡Â¿»«¿»»¿»ƒ¿∆…∆¿»≈
ÈÈc ·¯Â .ÂÈ˙BÚc Ôw˙Ïe B¯ˆÈ ˙‡ ÛÎÏ È„k ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿≈»…∆ƒ¿¿«≈≈»¿…ƒ≈
Ôw˙Ï ‰ˆÚ‰ ÏB„bÓ ˜BÁ¯Ó ˙BˆÚ ‡l‡ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰«»≈»∆»≈≈»ƒ¿»≈»¿«≈
‡Ï‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÌÈOÚn‰ Ïk ¯MÈÏe ˙BÚc‰«≈¿«≈»««¬ƒ¿≈≈¬…
ËL˜ EÚÈ„B‰Ï .˙Ú„Â ˙BˆÚÓa ÌÈLÈÏL EÏ Èz·˙Î»«¿ƒ¿»ƒƒ¿…≈»»«¿ƒ¬¿¿

.EÈÁÏLÏ ˙Ó‡ ÌÈ¯Ó‡ ·ÈL‰Ï ,˙Ó‡ È¯Ó‡ƒ¿≈¡∆¿»ƒ¬»ƒ¡∆¿…¿∆

ãycew zegiyn zecewpã

owzl dvrd lecbn wegxn zevr `l` opi` dxezd ipic aex"
."'ek miyrnd lk xyiile zercd

יכולתו  הוא האדם בעבודת תמורה של הפנימי התוכן
מצד  עצמו שהעולם הגם בעולם, ושינוי תמורה לעשות
זאת  בכל ממנו, למטה תחתון שאין תחתון הוא בריאתו
נפעל  זה עניין יתברך. לו דירה ונעשה תמורה בו עושים
הידועה  בהלכה ובפרט הלכה", זו ה' "דבר – התורה ידי על
הן  ומיד תשובה לעשות ישראל שסוף תורה "הבטיחה

נגאלין".
(ci oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

lke ,oda opeazdl ie`x md zexifb dxezd iweg lky t"r`"
."mrh el oz mrh el ozil leki dz`y dn

ידוע, טעמם שאין בחוקים שגם הרמב"ם כאן ומחדש
ליתן  יכול שאתה מה "וכל בהם להתבונן האדם על חובה
בשמונה  שכתב ממה קשה ולכאורה טעם". בו תן טעם בו
אי  אדם יאמר "לא חז"ל שאמרו שמה לרמב"ם, פרקים
ואבי  אעשה ומה אפשי אלא עבירה, לעשות אפשי
על  אבל התורה, חוקי על רק מדברת עלי" גזר שבשמים
"אי  לומר צריך בשכל מובנים שהם שבה המשפטים
מאלו  לאחד תתאווה לא החשובה "הנפש כי אפשי",
טעמה  מצד אפשי" "אי לומר אדם חייב כלומר, הרעות".
יהיה  שקיומה "אפשי" לומר צריך בחוקים אבל השכלי,
עול  קבלת מצד רק אלא שכלי טעם לה שאין באופן

בהם". להתבונן ש"ראוי כאן כותב ומדוע ית', מלכותו
ההשגה  בכח מובנים שבתורה המשפטים לומר: ויש
החוקים  משא"כ האדם, בשכל ומתיישבים האנושית
הקב"ה  של ורצונו חכמתו שהיא התורה בשכל יסודם
יש  ועל־פי־זה הפשוט. בשכל מוכרחים טעמים ואינם
עצות  אלא אינן התורה דיני "ורוב כאן הרמב"ם לשון לבאר
המעשים", כל וליישר הדעות לתקן העצה מגדול מרחוק
ההגדרה  נמצאת העצה" מגדול מרחוק "עצות במילים כי

ש  ומצד מיד לאדם מובנים שאינם החוקים טעמי כלו של
שאם  זהירות צריך ולכן התבוננות, לאחר רק אלא האנושי
בעיניו  קל יהי אל עילה, לו ידע ולא טעם לו ימצא "לא

כו'". ה' אל לעלות יהרוס ולא
ההקדשות  את פודין ש"אין הוא הדין שהרי קשה, ועדיין
הבאין  כל בפני עליהן ומכריזין בקיאין, בשלושה אלא
הרי  ובנוסף, שוויו. מכדי בפחות לפדותו יוכל ואיך לפדות",
"להרבות  הרע יצרו על והתגבר ממונו שהקדיש באדם מדובר

הקצה. אל הקצה מן בו שיחזור חוששים ומדוע ממונו",
מגדול  "מרחוק הם אלו שטעמים הוא, בזה הביאור אלא
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שיסתאבו  עד ירעו אלא לשלמים, מהקרבה וולדה וגם
שלמים. בדמיהם ויביא

.ÁÔÙc C¯„ e‡ˆiL ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂ37e„ÏiL B‡ , «¿«√»ƒ∆»¿∆∆…∆∆»¿
ÌeËÓË38ÒBÈ‚B¯c‡Â39ÌÈ‡ÏÎÂ40‰Ù¯Ëe41È¯‰ - À¿¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈»¬≈

e„tÈ el‡42Ôa¯˜ Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,43‡È·‰Ï Èe‡¯‰ ≈ƒ»¿»ƒƒ¿≈∆»¿»»»¿»ƒ
BÊ ÏL „ÏÂ ÈÓ„a44. ƒ¿≈»»∆

את 37) והוציאו בטנה דופן את וחתכו לילד שנתקשתה כגון
נקבות.38)הוולד. אבר ולא זכרות אבר לא לו שאין

נקבות.39) אבר וגם זכרות אבר גם לו תיש 40)שיש כגון
(=כבש). הרחל על מהלכות 41)הבא י בפרק ראה

פודין  אין כי ואף טריפה. מיני שבעים ח הלכה שחיטה
מזבח  איסורי מהלכות ב (פרק לכלבים להאכילה טריפה
שאין  שהקדישוה לאחר נטרפה אם בין לחלק יש - י) הלכה
שפודין  אמה במעי טריפה היתה אם לבין אותה, פודין

גדול 42)אותה. מום לך שאין מום, בהם נפל לא אם אף
משנה). (לחם שירצה.43)מזה הדברים 44)איזה טעם

הוולד  על וחל קדושים הם אמן במעי הקדשים שוולדות לפי
דמים. קדושת וכו' דופן יוצא שהוא

.ËÌeÓ ˙ÏÚa „ÏÂ45ÏÎÏ ‰ÓÈÓz‰ „ÏÂk ‡e‰ È¯‰ - ¿««¬«¬≈ƒ¿««¿ƒ»¿»
·¯˜ÈÂ ,¯·c46.BÏ Èe‡¯k »»¿ƒ¿«»»

בעת 45) שהוקדשה וכגון מום בעלת מבהמה נולד כלומר,
הוממה, כן ואחרי עובר מום בעלת היתה או תמימה שהיתה

האם. שנפדתה לפני נולד זה בגמרא 46)וולד מפורש כן
סובר  - נדחין" חיים בעלי "אין שסובר שמי  טו: בכורות

קדוש. הוולד פדיונה לפני ילדה שאם

.È‡ÈÏL B‡ ÏÙ eÏÈt‰L ÌÈL„˜47È¯‰Â ,e¯·wÈ - »»ƒ∆ƒƒ≈∆ƒ¿»ƒ»¿«¬≈
‰‡‰a ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰48. ≈¬ƒ«¬»»

שהפילה 47) פי על ואף אמו. במעי העובר מונח שבו כיס
כי  הוולד, בה נמח בוודאי - עובר בה היה ולא בלבד שליא

וולד. בלי שליא הן 48)אין "ואלו לג: בתמורה משנה
תיקבר". שליא הפילה יקברו, שהפילה קדשים הנקברין
הנאה, איסורי שהם משום נקברין הנך שכל רש"י ומפרש
שליא  שהפילה "המבכרת עז. חולין במשנה מפורש כן וכמו

תיקבר". ובמוקדשין לכלבים. ישליכנה

.‡È‰M„˜Ï ‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ˙‡ ‰pLÓ‰49¯·BÚ - «¿«∆∆«√»ƒƒ¿À»ƒ¿À»≈
- B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï :¯BÎaa ¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆∆∆¡««¿…«¿ƒƒ…

ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ epOÚÈ ‡lL50¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ∆…«¬∆»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»
‰M„˜Ï ‰M„wÓ Ô˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡L ÌÈL„w‰51„Á‡ , «√»ƒ∆≈¿«ƒ»ƒ¿À»ƒ¿À»∆»

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ „Á‡Â ÁaÊÓ ÈL„˜52„ˆÈk .53Ì‡ ? »¿≈ƒ¿≈«¿∆»»¿≈∆∆««ƒ≈«ƒ
ÁaÊn‰ ˜„·Ï ‰pLÈ ‡Ï - ÏÎÈ‰‰ ˜„·Ï LÈc˜‰54. ƒ¿ƒ¿∆∆«≈»…¿«∆¿∆∆«ƒ¿≈«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ55‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .56. ¿≈…«≈»∆¿≈ƒ«»∆

ãycew zegiyn zecewpã

."gafnd wcal dpyi `l ,lkidd wcal yicwd m`"

בדק  קדשי ואחד מזבח קדשי "אחד ב.) (לב. במשנה נאמר
ובפירוש  לקדושה". מקדושה אותן משנין אין הבית,
אין  הרמב"ם ולדעת והראב"ד, הרמב"ם נחלקו המשנה

שאסור  פסק ולכן גופא, הבית בדק בקדשי גם לשנות
המזבח. לבדק ההיכל מבדק לשנות

היכל  קדשי בין שינוי "אין וכתב עליו, השיג הראב"ד אבל
רק  הוא במשנה הדין ולשיטתו למזבח" ולא עזרות לשאר
קלים  מקדשים אפילו אותם משנים שאין מזבח בקדשי
והוא  לזה". זה בין יש מה הבית בדק "אבל לחמורים

בש"ס. רש"י כשיטת
שפירש  בחומש, כרש"י הוא הראב"ד שטעם לומר ויש
ולמקדש  למשכן שהנתינה לשמי", – לי "ויקחו הפסוק
הקדיש  אם ולכן הקב"ה, לשם היינו "לשמי", להיות צריכה
שניהם  נתינת כי המזבח לבדק לשנות יכול הבית לבדק
הבית  בדק שבין הפרטי החילוק נוגע ופחות "לשמי", היא

המזבח. לבדק
(287 cenr f"h wlg y"ewl itÎlr)

זו 49) הרי שלמים על או שלמים זו הרי עולה, על שאומר
בזה. כיוצא כל וכן זו 50)עולה, "הרי יאמר שלא היינו

שלמים". זו "הרי או ה 51)עולה" (פרשה בחוקותי ספרא
בכור  לומר תלמוד בכור, אדם יקדיש שלא "מנין בֿג) הלכה
לכל  מנין בכור אלא לי אין וכו' אותו איש יקדיש לא
לומר  תלמוד לקדושה, מקדושה אותם משנין שאין הקדשים
מה  כל אמר "כאילו אותו" איש יקדיש לא בבהמה (שם)
אלא  אחרת קדושה אותו איש יקדיש לא בבהמה לה' שיהא

שהוא". כמו קדשי 52)יישאר "אחד לב. בתמורה משנה
מקדושה  אותם משנין אין הבית בדק קדשי ואחד מזבח

(מצוה  בחינוך וראה קדשי לקדושה". שגם שכתב, שנו),
איש  יקדיש לא "בבהמה הנ"ל מהפסוק למדו הבית בדק
לקדשי  בקדושה בין קדושה בהמה בכל "ירמוז - אותו"
ועל  מקדושתה אותה משנין שאין הבית, לבדק בין מזבח
שם). החינוך (לשון אותו" איש יקדיש לא נאמר הכל

משנין,53) אין מזבח (שקדשי הבית בדק בקדשי משנים אין
כנ"ל). להיפך או שלמים שהוא עולה על שאומר הוא

לשלמים 54) מעולה משנים אין מזבח שבקדשי שכשם
מבדק  משנים אין הבית בדק בקדשי כך לעולה, ומשלמים
מותר. למזבח, הבית מבדק כי וייתכן המזבח. לבדק ההיכל

דבר 55) לבדק לשנותו אסור זה, דבר לבדק הקדיש שאם
מעשיו,56)אחר. אהנו לא שהרי מעשה בו שאין לפי

קדוש. ואינו

.·ÈÁaÊnÏ BLÈc˜‰Ï ¯BÎa‰ ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÚÓ „ˆÈk≈««¬ƒƒ««¿¿«¿ƒ«ƒ¿≈«
:¯Ó‡pL .„ÏeiL Ì„˜ ÔËaa BLÈc˜Ó ?¯Á‡ Lc˜‰∆¿≈«≈«¿ƒ«∆∆…∆∆ƒ»≈∆∆¡«
È‡ ¯k·iMÓ - B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï '‰Ï ¯k·È ¯L‡¬∆¿À««…«¿ƒƒ…ƒ∆¿À«ƒ

ÔËaa BLÈc˜Ó ‰z‡ Ï·‡ ,BLÈc˜Ó ‰z‡57CÎÈÙÏ . «»«¿ƒ¬»«»«¿ƒ«∆∆¿ƒ»
‡e‰ Ì‡ ,BÊ ˙¯k·Ó ÏL ‰ÈÚÓaM ‰Ó :¯ÓBÏ BÏ LÈ≈««∆¿≈∆»∆¿«∆∆ƒ

‰ÏBÚ BÊ È¯‰ - ¯ÎÊ58ÈÁ·Ê ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ . »»¬≈»¬»≈»«ƒ¿≈
ÌÈÓÏL59È„k B˙M„wÓ B˙B‡ ÚÈ˜Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒ«ƒ¿À»¿≈

Ba ˙B‰Ï60BL‡¯ ·¯ ˙‡ÈˆÈ ÌÚ :¯Ó‡ Ì‡Â .61‰È‰È ≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«……ƒ¿∆
‰ÏBÚ BÈ‡Â ¯BÎa ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÚ62. »¬≈∆¿¿≈»

הוא 57) אמו] [מרחם ביציאתו "שהבכור כה. שם גמרא
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znקע z`neh zekld - dxdh xtq - hay 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ורק  מתקבל, זה אין הפשוט האדם שכל ומצד העצה",
שהקב"ה  כיון אדם, של דעתו לסוף תורה "שירדה מכיון
בכוחו  שיש ויצרו, טבעו את גם מכיר האדם את שברא
ויעשה  שישתדל עד שהקדיש אחרי גם האדם את להטות
ברע  היפה ולהחליף הפכי באופן להתנהג האפשר כל

הוא". טוב "ויאמר
(bi oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

כה.63) כד: בתמורה גמליאל בן שמעון רבן של קמא כתנא
אשר  בכור "אך כו) כז, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו
לה' "משיבוכר - אותו" איש יקדיש לא בבהמה לה' יבוכר
יכול  בבטן, הבכור את מקדיש אתה אבל מקדישו אתה אי
בקדושה  להקדישם יכול (שאתה כן הקדשים כל וולדי אף
הקדשים  שוולדות הרי חלק, "אך" לומר תלמוד אחרת)

קדושים. הם אמם האדם.64)ממעי של הבנתו לפי ואינם
אמר 65) אדומה פרה מצוות על שהרי הטעמים, כל ולא

וחקרתי  שאלתי פרה פרשת ועל עמדתי אלו כל "על שלמה
רבה  (במדבר ממני" רחוקה והיא אחכמה אמרתי ופשפשתי,

ממנו.66)שם). מנע בעדו, גדר כלומר,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈÚÈLz ¯ÙÒ ¯Ó‚ÂÈ˙BÎÏ‰ .˙Ba¯w‰ ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆«»¿»ƒ¿»

˙BÎÏ‰ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁ ÂÈ˜¯Ùe ,‰MLƒ»¿»»¬ƒ»¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿
- ‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - ÁÒt Ôa¯»̃¿«∆«¬»»¿»ƒƒ¿¬ƒ»
.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰LÏL¿»¿»ƒƒ¿¿¿»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰MÓÁ - ˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»¬ƒ»»»¿»ƒƒ¿
- ‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰MÓÁ - ‰¯tk È¯qÁÓ¿À¿≈«»»¬ƒ»¿»ƒƒ¿¿»

.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ
Èa¯˜a LcÁ ÔBÎ Áe¯Â ÌÈ‰Ï‡ ÈÏ ‡¯a ¯B‰Ë ·Ï≈»¿»ƒ¡…ƒ¿«»«≈¿ƒ¿ƒ

dxdh xtq `Ede ixiVr xtq¥¤£¦¦§¥¤¨¢¨
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .‰BÓL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿∆¿∆ƒ»ƒ¿À¿«
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .‚ .‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰ .· .˙Ó≈ƒ¿»»¬À»ƒ¿À¿«
¯‡L ˙BÎÏ‰ .‰ .·LBÓe ·kLÓ ˙BÎÏ‰ .„ .˙Ú¯»̂««ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿¿»
˙BÎÏ‰ .Ê .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .Â .˙B‡Óh‰ ˙B·‡¬«À¿ƒ¿À¿«√»ƒƒ¿

˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰ .Á .ÌÈÏk≈ƒƒ¿ƒ¿»

zn z`nh zFkld
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¦§ª§©¥
.˙Ó ˙‡ÓË ÔÈ„ ‡e‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒÀ¿«≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa ˙‡Ê ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»…ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
היסט 1) טומאת ובאוהל, ובמשא במגע מטמא שהמת יבאר

אם  הסתרים בבית והנושא היא, מה מקום בכל האמורה
ככל  היא אם אוהל וטומאת ובגדים, אדם במשא מטמא
ואם  היא, מה מקום בכל האמורה אוהל טומאות הטומאות,
או  במת מתטמאין אם והבהמה הגוי באוהל, מטמא הגוי
נחלק  ואם נפשו, שתצא עד מטמא אינו המת אחרת, בטומאה

מרפרף. הוא ועדיין

.‡˙‡ÓË Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ˙n‰«≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆À¿«
‰Ú·L2,‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ Ï‰‡Â ÚbÓ ˙‡ÓËÂ . ƒ¿»¿À¿««»¿…∆¿…»ƒ«»

˙Ú·L ‡ÓËÂ Ì„‡ LÙ ÏÎÏ ˙Óa Ú‚p‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««…≈«¿≈¿»∆∆»»¿»≈ƒ¿«
Ï‰‡a ¯L‡ ÏÎÂ Ï‰‡‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk :¯Ó‡Â ;ÌÈÓÈ»ƒ¿∆¡«»«»∆»…∆¿»¬∆»…∆

.ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓËÈƒ¿»ƒ¿«»ƒ

שהנוגע 2) זאתֿאומרת ערב, טומאת שמטמאים דברים יש
טומאות  ויש הערב, עד בלבד יום אותו טמא נושאם או בהם
רבינו: ובלשון בתלמוד ימים, שבעת טמא והנושא שהנוגע
שיש  במקווה טבילה צריכים ואלה אלה שבעה". "טומאת

סאה. ארבעים בו

.·‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‡OÓ ˙‡ÓË3ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â .4: À¿««»ƒƒ«¿»¿«»…∆«¿»ƒ
·¯Ú ˙‡ÓË ‡È‰L ,‰Ï· Ì‡5,Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡Â ƒ¿≈»∆ƒÀ¿«∆∆¿≈»¿«¿»¿…∆

˙n‰ ;Ì˙Ï· ˙‡ ‡Op‰Â :¯Ó‡pL ,‡OÓa ‰‡nËÓ6 ¿«¿»¿«»∆∆¡«¿«…≈∆ƒ¿»»«≈
,·¯Ú ˙‡ÓË dÚbnL ,‰Ï·p ‰Óe !?ÔkL Ïk ‡Ï…»∆≈«¿≈»∆«»»À¿«∆∆

·¯Ú ˙‡ÓË d‡OÓ7˙‡ÓË BÚbnL ,˙n‰ Û‡ ; «»»À¿«∆∆««≈∆«»À¿«
‰Ú·L8˙Óa ‡OÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡ .‰Ú·L ˙‡ÓË B‡OÓ , ƒ¿»«»À¿«ƒ¿»≈À¿««»¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ9ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰¯Bz ÔÈ„ ‡l‡ ,10˜˙ML , ƒƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ»¿≈»∆ƒ∆»«
‰pnÓ11˙a‰ ¯eq‡Ó ˜˙ML C¯„k ·e˙k‰12ÈÙÏ , ƒ∆»«»¿∆∆∆»«≈ƒ««¿ƒ

˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡Ó ˜˙LÂ ,˙a‰ ˙a elÙ‡ Le¯Ùa ¯Ò‡L∆»«¿≈¬ƒ«««¿»«≈ƒ¬ƒ«
·ÏÁa ¯Oa13Ùa ¯Ò‡L ÈÙÏ ,Ck ;BÏeMa elÙ‡ Le¯ »»¿»»¿ƒ∆»«¿≈¬ƒƒ»

elÙ‡ Le¯Ùa ‡nhL ÈÙÏ ,˙Óa ‡OÓ ˙‡ÓhÓ ˜˙L»«ƒÀ¿««»¿≈¿ƒ∆ƒ≈¿≈¬ƒ
B‡OÓ ÔkL Ïk ,BÏ‰‡ ˙‡ÓË14. À¿«»√»∆≈«»

לאוזן 3) מפה נמסרה אלא בפירוש, בתורה כתובה אינה
האחרונים. הדורות חכמי עד רבינו פרשת 4)ממשה ספרי

שהתורה  המידות אחת היא קלֿוחומר קכז. פיסקה חוקת
בהן. היום 5)נדרשת אותו רק טמא נושאה או בה הנוגע
הערב. ימים.6)עד שבעה ומטמא באוהל שמטמא

שווין.7) ומשא מגע הטומאה, זמן לענין כלומר,
כ"דברי 9)כמגעו.8) רבינו מגדיר מקומות בכמה

אחרות  ובמידות בקלֿוחומר שנלמדו ההלכות את סופרים"
אע"פ  משא, שטומאת כאן, מדגיש ולפיכך נדרשת. שהתורה
מפני  והטעם ממש. תורה דין היא בקלֿוחומר, שנלמדה
מסיני, למשה הלכה עד איש מפי איש מקובלת שהיא

ההלכה. את לחזק רק נאמר כלל,10)והקלֿוחומר בדרך
שנאמרו  הדברים את רק הגדול בחיבורו רבינו מביא
- וירושלמי בבלי - התלמודים בשני הלכה, במדרשי
הכלל, מן יוצאים ובמקרים הגאונים, ובספרי בתוספתא
ולהודיע  להקדים דרכו עצמו, מסברת משהו מוסיף כשהוא

אומר. הוא עצמו משא.11)שסברת מטומאת
י),12) יח, (ויקרא הבת בת על לבוא בפירוש אסרה התורה

הבת. איסור על כלום כתבה לא כתבה 13)אבל התורה
"לא  כתבה ולא אמו", בחלב גדי תבשל "לא פעמים שלוש
ובלחםֿ ה"ב, פ"ט אסורות מאכלות הלכות (ראה תאכל"

שם). התלמוד 14)משנה בלשון נקרא שכזה וחומר וקל
הדבר  את לנו המגלה הגיונית סברא (פירוש, מילתא" "גילוי
גם  יפה כוחו שכזה, וקלֿוחומר דבר). = מילתא לאמיתו.
רגיל, בקלֿוחומר מהֿשאיןֿכן ומיתה, מלקות עונש לענין
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או  קלֿוחומר = (דין הדין מן עונשים אין אמרו: שעליו
אב). בנין

.‚ÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ÚbÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿»»≈¿≈≈
‰‡Óha B¯O·a Ì„‡‰ Ú‚pL ‡e‰ ,ÌÈ‡nËÓ‰ ¯‡Laƒ¿»«¿«¿ƒ∆»«»»»ƒ¿»«À¿»

dÓˆÚ15,B¯Oa ¯‡La ÔÈa BÏ‚¯a ÔÈa B„Èa ÔÈa , «¿»≈¿»≈¿«¿≈ƒ¿»¿»
BBLÏa elÙ‡Â16,ÈÏ ‰‡¯ ÔÎÂ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - «¬ƒƒ¿¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ¿∆ƒ

ÂÈ¯tˆa Ú‚ Ì‡L17Ì‰L ÔÂÈk .‡ÓË - ÂÈpLa B‡ ∆ƒ»«¿ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¿»≈»∆≈
Ì„‡ ·Áz Ì‡ Ï·‡ .Ûebk Ì‰ È¯‰ - ÛebÏ ÌÈ¯aÁÓ¿À»ƒ«¬≈≈«¬»ƒ»«»»

LBÎa ‰‡ÓË18¯B‰Ë Ì„‡ ÏL BB¯b CB˙Ï dÒÈÎ‰Â À¿»¿¿ƒ¿ƒ»¿¿∆»»»
ÏL ÈÚÓ CB˙Ï dÒÈÎ‰L B‡ ,BBLÏa ‰Ú‚ ‡ÏÂ¿…»¿»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿¿ƒ∆

d¯O·a ‰Ú‚ ‡ÏÂ ‰hÓlÓ ‰M‡19‡ÓË ‡Ï - ƒ»ƒ¿«»¿…»¿»ƒ¿»»…ƒ¿»
‰Ê ÚbÓ ÌeMÓ ÚÏBa‰20,B¯O·a ‰Ú‚ ‡Ï È¯‰L , «≈«ƒ«»∆∆¬≈…»¿»ƒ¿»

‰ÚÈ‚ dÈ‡ ÌÈt ˙ÚÈ‚pL21. ∆¿ƒ«¿ƒ≈»¿ƒ»

המת 15) שאין זאתֿאומרת אין אחר. דבר עלֿידי ולא
טומאה  סוגי כמה ישנם שהרי ישירה, בנגיעה אלא מטמא
היא. מה מגע טומאת להגדיר רק המכוון אחרים,

עולא,16) "אמר א: כה, קידושין כך. כל גלוי מקום שאינו
הוא". דגלוי טומאה לענין בלשון, מודים של 17)הכול

בשיער  הנוגע שנינו, ג) משנה ג (פרק אהלות במסכת הנוגע.
טמא. - לגוף מחוברים כשהם המת של ובצפרניים בשיניים
נגעו  טהור של הדברים אותם אם שגם מזה, רבינו ולמד

נטמא. - אינו 20)החיצון.19)פלך.18)במת כלומר,
שיתבאר  כמו משא, משום מטמא אבל מגע, משום מטמא

ח. הלכה זה בפרק "טומאת 21)לקמן התלמוד: בלשון
ב). מב, (נדה הסתרים" בית

.„‰kn‰ ÏÚL Ìe¯˜22¯Oa‰ ¯BÚk ‡e‰ È¯‰ - ¿∆«««»¬≈¿«»»
˙B‡ÓË ÚbÓ ÔÈÚÏ23dÈ‡ - ÔËw‰ ÏÚL ˙eLÎe ; ¿ƒ¿«««À¿¿∆««»»≈»

B˙kÓ Ìe¯˜a ‰‡ÓË ‰Ú‚pL ÈÓ ?„ˆÈk .¯Oa‰ ¯BÚk¿«»»≈«ƒ∆»¿»À¿»ƒ¿«»
˜c‰ ¯ÚOa ‰Ú‚ ;B¯BÚa ‰Ú‚ el‡k ‡ÓË -24ÏÚL ƒ¿»¿ƒ»¿»¿»¿»«≈»««∆«

Ba ‰˙È‰L ‡ÓË Ì„‡ ÔÎÂ .‡ÓË ‡Ï - ÔËw‰ ¯Oa¿««»»…ƒ¿»¿≈»»»≈∆»¿»
Ì‡ .‡ÓË - ‡Óh‰ ˙kÓ Ìe¯˜a ¯B‰h‰ Ú‚Â ‰kÓ«»¿»««»ƒ¿«««»≈ƒ¿»ƒ
‡Ï - BlL ˙eLka ¯B‰h‰ Ú‚Â ‡ÓË ÔË˜ ‰È‰»»»»»≈¿»««»«¿∆…
ÔÎÂ .˙B‡ÓË ¯‡La ÔÈa ˙Ó ˙‡ÓËa ÔÈa ,‡ÓËƒ¿»≈¿À¿«≈≈ƒ¿»À¿¿≈
ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ËÈË B‡ ‰‡Bˆ ÈÎeÏÎÏƒ¿≈»ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆≈

ÔÈˆˆBÁ25‰‡Bˆ È„Ïb ÔÎÂ ,Ûeb‰ ÏÚ26ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¿ƒ««¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿»ƒ
‡nËÏ ‡Ï ¯Oa‰ ¯BÚk ÌÈ‡ - Ûeb‰ ÏÚ ÔÈˆˆBÁL27 ∆¿ƒ««≈»¿«»»…¿«≈

‡nË˙‰Ï ‡ÏÂ28. ¿…¿ƒ¿«≈

ונקרא 22) ורך, דק קרום מעלה הוא להירפא מתחיל כשפצע
המשנה. בלשון מ"ד.23)"גלד" פ"ט מקוואות

הערוך:24) ופירש קטן", של "כשות כתוב: שם במשנה
שהמדובר  בכסףֿמשנה וכתב רבינו. פירש וכן הדק. שיער
ממש  שיער אבל מאליו, הנושא גופו שעל הרך בשיער

בקטן. ובין בגדול בין בשרו 25)מטמא ועל טבל אם
וטבילתו  הגוף, ובין המים בין חוצצים אינם אלה, לכלוכים

ויבשות.26)כשירה. קטנות על 27)חתיכות היו אם
נטמא. לא - טהור אדם בהם ונגע על 28)הטמא, היו אם

מקוואות  תוספתא האדם. נטמא לא - בטמא ונגעו הטהור,

מטמאים  לא חוצצין אין ושאמרו חוצצין "שאמרו ה"ד: פ"ו
מכה". גבי שעל מקרום חוץ מיטמאין ולא

.‰Ck ,‰‡ÓËa B˙ÚÈ‚a ‡nË˙Ó Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿À¿»»
ÌÈ‡nË˙Ó ÌÈÏk‰29ÈÏkÓ ıeÁ ;Ô‰a ‰‡Óh‰ ˙ÚÈ‚a «≈ƒƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ««À¿»»∆ƒ¿≈

Ò¯Á30B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó BÈ‡L ,31¯‡a˙iL BÓk , ∆∆∆≈ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ¿∆ƒ¿»≈
ÌÈÏk ˙BÎÏ‰a32Ïk :‰‡ÓËa ÏB„b ÏÏk e‰ÊÂ] . ¿ƒ¿≈ƒ¿∆¿»»¿À¿»»

BÈ‡L ÏÎÂ ,ÌÈÏk ‡nËÓ - ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓ‰«¿«≈»»¿«»¿«≈≈ƒ¿…∆≈
Ì„‡ ÔÈ‡Â .ÌÈÏk ‡nËÓ BÈ‡ - ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓ¿«≈»»¿«»≈¿«≈≈ƒ¿≈»»

[‰‡Óh‰ ·‡Ó ‡l‡ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÌÈÏÎÂ33. ¿≈ƒ¿«¿ƒÀ¿»∆»≈««À¿»

מ"א.29) פ"א מ"א.30)כלים פ"ב נכנסה 31)שם אם
אם  אבל בדופנו, נגעה שלא אףֿעלֿפי הכלי לתוך טומאה
ב  כד, חולין בברייתא נטמא. לא מבחוץ הכלי בדופן נגעה
יפול  אשר חרש כלי "וכל לג): יא, (ויקרא מהכתוב דרשו
תוכו, תשבורו". ואותו יטמא בתוכו אשר כל תוכו, אל מהם
ז  פרשתא שמיני פרשת כהנים ובתורת נגע. שלא אףֿעלֿפי

מאחוריו. מטמא ואין מטמא תוכו למדו: פי"ג 32)ה"ה,
אבות 33)ה"א. אבי נקרא עצמו המת ב. ב, קמא בבא

שבעה  וטמא הטומאה, אב נעשה בו הנוגע ואדם הטומאה,
השלישי  ביום אדומה פרה אפר מי הזאת וצריך ימים
נעשה  הטומאה באב הנוגע אבל השביעי, וביום לטומאתו
אוכלין  אלא וכלים אדם מטמא ואינו לטומאה ראשון
ויתבארו  לכלים אדם בין דינים חילוקי ויש ומשקין.
אחדֿעשר  רבינו מונה טהרות, לסדר [בהקדמתו במקומם.

סוגים]. לכמה המתחלקים הטומאה אב חלקי

.ÂÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ‡OÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿»»≈¿≈≈
Ì„‡‰ ‡OiL ‡e‰ ,‡OÓa ÌÈ‡nËÓ‰ Ïk ¯‡Laƒ¿»»«¿«¿ƒ¿«»∆ƒ»»»»
BÈa ‰È‰ elÙ‡ .da Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰‡Óh‰«À¿»««ƒ∆…»«»¬ƒ»»≈

Ô·‡ dÈ·Ï34‡OBp‰ „Á‡Â .‡ÓË - ‡OÂ ÏÈ‡B‰ , ¿≈»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»¿∆»«≈
BÙeb ¯‡L ÏÚ B‡ B„È ÏÚ B‡ BL‡¯ ÏÚ35„Á‡Â . «…«»«¿»¿∆»

dÁÈp‰Â ¯Á‡ d‡OpL B‡ BÓˆÚa ‡e‰ ‡OBp‰«≈¿«¿∆¿»»«≈¿ƒƒ»
‰fÓ ‰ÏÚÓÏ36- ÌB˜Ó ÏkÓ ÂÈÏÚ ˙‡OÂ ÏÈ‡B‰ , ¿«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ≈»»ƒ»»

B‡ ËeÁa ‰ÈeÏz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â .‡ÓËƒ¿»«¬ƒ»¿»«À¿»¿»¿
Ïk ‰‡Óh‰ dÈa‚‰Â B„Èa ËeÁ‰ ‰Ï˙Â ,B¯ÚOaƒ¿»¿»»«¿»¿ƒ¿ƒ««À¿»»

‡e‰L37.‡ÓËÂ ‡OB ‰Ê È¯‰ - ∆¬≈∆≈¿ƒ¿»

והטומאה 34) ראשו, על או כתפו על מוטלת שהאבן כגון
האבן. הטומאה 35)על את הזיז לא שאפילו רבינו, דעת

"יבקש  ישראל (תפארת נטמא - עליו מונחת היתה אלא
ו). אות הנושאה.36)דעת" כגון 37)האדם הארץ, מן

והאדם  בה, קשור וחוט הארץ, על מונחת הטומאה שהיתה
מ"ב). פ"א לכלים בפירושו (רבינו בידו החוט את מחזיק

.ÊËÈÒÓ38‡OÓa ‡nËnL ¯·c ÏÎÂ ,‡e‰ ‡OB ÏÏÎa ≈ƒƒ¿«≈¿»»»∆¿«≈¿«»
Ëq‰a ‡nËÓ -39Ï˙k‰ ÏÚ ˙ÁpÓ ‡È‰L ‰¯B˜ ?„ˆÈk . ¿«≈¿∆≈≈«»∆ƒÀ««««…∆

‰ˆ˜Ï ¯B‰h‰ ‡·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ï· B‡ ˙Ó dcˆ ÏÚÂ¿«ƒ»≈¿≈»¿«≈»∆»«»ƒ¿≈
‰ˆwaL ‰‡Óh‰ ˙‡ „È‰L ÔÂÈk ,B„È‰Â ÈM‰ ‰¯Bw‰«»«≈ƒ∆¡ƒ≈»∆≈ƒ∆«À¿»∆«»∆
CLÓ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‡OB ÌeMÓ ‡ÓË ÈM‰«≈ƒ»≈ƒ≈¿≈»ƒ«ƒ»«
B‡ ‰‡Óh‰ dÈa‚‰L „Ú ı¯‡‰ „‚k ÈM‰ ‰ˆw‰ ˙‡∆«»∆«≈ƒ¿∆∆»»∆«∆ƒ¿ƒ««À¿»
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ורק  מתקבל, זה אין הפשוט האדם שכל ומצד העצה",
שהקב"ה  כיון אדם, של דעתו לסוף תורה "שירדה מכיון
בכוחו  שיש ויצרו, טבעו את גם מכיר האדם את שברא
ויעשה  שישתדל עד שהקדיש אחרי גם האדם את להטות
ברע  היפה ולהחליף הפכי באופן להתנהג האפשר כל

הוא". טוב "ויאמר
(bi oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

כה.63) כד: בתמורה גמליאל בן שמעון רבן של קמא כתנא
אשר  בכור "אך כו) כז, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו
לה' "משיבוכר - אותו" איש יקדיש לא בבהמה לה' יבוכר
יכול  בבטן, הבכור את מקדיש אתה אבל מקדישו אתה אי
בקדושה  להקדישם יכול (שאתה כן הקדשים כל וולדי אף
הקדשים  שוולדות הרי חלק, "אך" לומר תלמוד אחרת)

קדושים. הם אמם האדם.64)ממעי של הבנתו לפי ואינם
אמר 65) אדומה פרה מצוות על שהרי הטעמים, כל ולא

וחקרתי  שאלתי פרה פרשת ועל עמדתי אלו כל "על שלמה
רבה  (במדבר ממני" רחוקה והיא אחכמה אמרתי ופשפשתי,

ממנו.66)שם). מנע בעדו, גדר כלומר,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈÚÈLz ¯ÙÒ ¯Ó‚ÂÈ˙BÎÏ‰ .˙Ba¯w‰ ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆«»¿»ƒ¿»

˙BÎÏ‰ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁ ÂÈ˜¯Ùe ,‰MLƒ»¿»»¬ƒ»¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿
- ‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - ÁÒt Ôa¯»̃¿«∆«¬»»¿»ƒƒ¿¬ƒ»
.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰LÏL¿»¿»ƒƒ¿¿¿»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰MÓÁ - ˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»¬ƒ»»»¿»ƒƒ¿
- ‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰MÓÁ - ‰¯tk È¯qÁÓ¿À¿≈«»»¬ƒ»¿»ƒƒ¿¿»

.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ
Èa¯˜a LcÁ ÔBÎ Áe¯Â ÌÈ‰Ï‡ ÈÏ ‡¯a ¯B‰Ë ·Ï≈»¿»ƒ¡…ƒ¿«»«≈¿ƒ¿ƒ

dxdh xtq `Ede ixiVr xtq¥¤£¦¦§¥¤¨¢¨
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .‰BÓL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿∆¿∆ƒ»ƒ¿À¿«
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .‚ .‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰ .· .˙Ó≈ƒ¿»»¬À»ƒ¿À¿«
¯‡L ˙BÎÏ‰ .‰ .·LBÓe ·kLÓ ˙BÎÏ‰ .„ .˙Ú¯»̂««ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿¿»
˙BÎÏ‰ .Ê .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .Â .˙B‡Óh‰ ˙B·‡¬«À¿ƒ¿À¿«√»ƒƒ¿

˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰ .Á .ÌÈÏk≈ƒƒ¿ƒ¿»

zn z`nh zFkld
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¦§ª§©¥
.˙Ó ˙‡ÓË ÔÈ„ ‡e‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒÀ¿«≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa ˙‡Ê ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»…ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
היסט 1) טומאת ובאוהל, ובמשא במגע מטמא שהמת יבאר

אם  הסתרים בבית והנושא היא, מה מקום בכל האמורה
ככל  היא אם אוהל וטומאת ובגדים, אדם במשא מטמא
ואם  היא, מה מקום בכל האמורה אוהל טומאות הטומאות,
או  במת מתטמאין אם והבהמה הגוי באוהל, מטמא הגוי
נחלק  ואם נפשו, שתצא עד מטמא אינו המת אחרת, בטומאה

מרפרף. הוא ועדיין

.‡˙‡ÓË Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ˙n‰«≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆À¿«
‰Ú·L2,‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ Ï‰‡Â ÚbÓ ˙‡ÓËÂ . ƒ¿»¿À¿««»¿…∆¿…»ƒ«»

˙Ú·L ‡ÓËÂ Ì„‡ LÙ ÏÎÏ ˙Óa Ú‚p‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««…≈«¿≈¿»∆∆»»¿»≈ƒ¿«
Ï‰‡a ¯L‡ ÏÎÂ Ï‰‡‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk :¯Ó‡Â ;ÌÈÓÈ»ƒ¿∆¡«»«»∆»…∆¿»¬∆»…∆

.ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓËÈƒ¿»ƒ¿«»ƒ

שהנוגע 2) זאתֿאומרת ערב, טומאת שמטמאים דברים יש
טומאות  ויש הערב, עד בלבד יום אותו טמא נושאם או בהם
רבינו: ובלשון בתלמוד ימים, שבעת טמא והנושא שהנוגע
שיש  במקווה טבילה צריכים ואלה אלה שבעה". "טומאת

סאה. ארבעים בו

.·‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‡OÓ ˙‡ÓË3ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â .4: À¿««»ƒƒ«¿»¿«»…∆«¿»ƒ
·¯Ú ˙‡ÓË ‡È‰L ,‰Ï· Ì‡5,Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡Â ƒ¿≈»∆ƒÀ¿«∆∆¿≈»¿«¿»¿…∆

˙n‰ ;Ì˙Ï· ˙‡ ‡Op‰Â :¯Ó‡pL ,‡OÓa ‰‡nËÓ6 ¿«¿»¿«»∆∆¡«¿«…≈∆ƒ¿»»«≈
,·¯Ú ˙‡ÓË dÚbnL ,‰Ï·p ‰Óe !?ÔkL Ïk ‡Ï…»∆≈«¿≈»∆«»»À¿«∆∆

·¯Ú ˙‡ÓË d‡OÓ7˙‡ÓË BÚbnL ,˙n‰ Û‡ ; «»»À¿«∆∆««≈∆«»À¿«
‰Ú·L8˙Óa ‡OÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡ .‰Ú·L ˙‡ÓË B‡OÓ , ƒ¿»«»À¿«ƒ¿»≈À¿««»¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ9ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰¯Bz ÔÈ„ ‡l‡ ,10˜˙ML , ƒƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ»¿≈»∆ƒ∆»«
‰pnÓ11˙a‰ ¯eq‡Ó ˜˙ML C¯„k ·e˙k‰12ÈÙÏ , ƒ∆»«»¿∆∆∆»«≈ƒ««¿ƒ

˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡Ó ˜˙LÂ ,˙a‰ ˙a elÙ‡ Le¯Ùa ¯Ò‡L∆»«¿≈¬ƒ«««¿»«≈ƒ¬ƒ«
·ÏÁa ¯Oa13Ùa ¯Ò‡L ÈÙÏ ,Ck ;BÏeMa elÙ‡ Le¯ »»¿»»¿ƒ∆»«¿≈¬ƒƒ»

elÙ‡ Le¯Ùa ‡nhL ÈÙÏ ,˙Óa ‡OÓ ˙‡ÓhÓ ˜˙L»«ƒÀ¿««»¿≈¿ƒ∆ƒ≈¿≈¬ƒ
B‡OÓ ÔkL Ïk ,BÏ‰‡ ˙‡ÓË14. À¿«»√»∆≈«»

לאוזן 3) מפה נמסרה אלא בפירוש, בתורה כתובה אינה
האחרונים. הדורות חכמי עד רבינו פרשת 4)ממשה ספרי

שהתורה  המידות אחת היא קלֿוחומר קכז. פיסקה חוקת
בהן. היום 5)נדרשת אותו רק טמא נושאה או בה הנוגע
הערב. ימים.6)עד שבעה ומטמא באוהל שמטמא

שווין.7) ומשא מגע הטומאה, זמן לענין כלומר,
כ"דברי 9)כמגעו.8) רבינו מגדיר מקומות בכמה

אחרות  ובמידות בקלֿוחומר שנלמדו ההלכות את סופרים"
אע"פ  משא, שטומאת כאן, מדגיש ולפיכך נדרשת. שהתורה
מפני  והטעם ממש. תורה דין היא בקלֿוחומר, שנלמדה
מסיני, למשה הלכה עד איש מפי איש מקובלת שהיא

ההלכה. את לחזק רק נאמר כלל,10)והקלֿוחומר בדרך
שנאמרו  הדברים את רק הגדול בחיבורו רבינו מביא
- וירושלמי בבלי - התלמודים בשני הלכה, במדרשי
הכלל, מן יוצאים ובמקרים הגאונים, ובספרי בתוספתא
ולהודיע  להקדים דרכו עצמו, מסברת משהו מוסיף כשהוא

אומר. הוא עצמו משא.11)שסברת מטומאת
י),12) יח, (ויקרא הבת בת על לבוא בפירוש אסרה התורה

הבת. איסור על כלום כתבה לא כתבה 13)אבל התורה
"לא  כתבה ולא אמו", בחלב גדי תבשל "לא פעמים שלוש
ובלחםֿ ה"ב, פ"ט אסורות מאכלות הלכות (ראה תאכל"

שם). התלמוד 14)משנה בלשון נקרא שכזה וחומר וקל
הדבר  את לנו המגלה הגיונית סברא (פירוש, מילתא" "גילוי
גם  יפה כוחו שכזה, וקלֿוחומר דבר). = מילתא לאמיתו.
רגיל, בקלֿוחומר מהֿשאיןֿכן ומיתה, מלקות עונש לענין
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ÏÎÂ ‰ÊÂ .È‡cÂ ‡OB ‰fL ,ı¯‡‰ ÏÚ ‰‡Óh‰ ¯¯bL∆»««À¿»«»»∆∆∆≈««¿∆¿…
da ‡ˆBik40.ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Ëq‰ ˙‡ÓË ‡È‰ «≈»ƒÀ¿«∆≈»¬»¿»»

לקמן.38) - דוגמא נושא. ואינו ט,39)מזיז בתרא בבבא
לכל  הדין והוא בהיסט, מטמאה שהנבילה אמרו ב
אמרו  ה"א פ"א אהלות ובתוספתא במשא, המטמאים

בהיסט. מטמא שהמת על 40)בפירוש, שדפק כגון
הכלים. זזו הדפיקה ומכוח השולחן,

.Á‡OBp‰41ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa CB˙a42ÏÚ Û‡L ;‡ÓË - «≈¿≈«¿»ƒƒ¿»∆««
‰ÚÈ‚ ÌL ‰ÚÈ‚p‰ ÔÈ‡L Èt43‡OB ÌL ‡OBp‰ , ƒ∆≈«¿ƒ»»¿ƒ»«≈»≈

ÂÈÚÓ CB˙a ‰‡Óh‰ ÚÏ· Ôk Ì‡ ‡l‡ .‡e‰44, ∆»ƒ≈ƒ¿««À¿»¿≈»
‡ÏÂ Ú‚B ‡Ï BÈ‡ BËa CB˙Ï ‰ÚÈb‰L ¯Á‡nL∆≈««∆ƒƒ»¿ƒ¿≈…≈«¿…
CB˙a ‰‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¯B‰Ë - Ï·Ë Ì‡Â .‡OB≈¿ƒ»«»¿««ƒ∆«À¿»¿

ÂÈÚÓ45. ≈»

ב.41) מב, ה"ג.42)נדה למעלה אינו 43)ראה והמגע
מ"ח.44)מטמא. פ"ו שם.45)מקוואות

.Ë‡nË˙Ó ÔÈ‡46Ì„‡‰ ‡l‡ ‡OÓa47‡Ï ,„·Ïa ≈ƒ¿«≈¿«»∆»»»»ƒ¿«…
ÌÈÏk ‰¯OÚ B„È ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏk‰«≈ƒ≈«¬≈∆»»À»«»¬»»≈ƒ
- ÔBÈÏÚ‰ ÈÏka da ‡ˆBiÎÂ ‰Ï·p‰Â ‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê∆««∆¿«¿≈»¿«≈»«¿ƒ»∆¿
B„È ÏÚL ÌÈÏk‰Â ,‰Ï· ‡OB ÌeMÓ ‡ÓË Ì„‡‰»»»»≈ƒ≈¿≈»¿«≈ƒ∆«»
.‰‡Óh‰ Ba ‰Ú‚pL ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkÓ ıeÁ ,ÌÈ¯B‰Ë ÔlkÀ»¿ƒƒ¿ƒ»∆¿∆»¿»«À¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

מ"ג.46) פ"ה על 47)זבים ונישא הנושא "כל שנינו: שם
טהור  הנבילה על הנושא וכל האדם, מן חוץ טהור המרכב
את  הנושא שאדם שם, רבינו ופירש המסיט". מן חוץ
ומה  ממקומה), (הזיזה הסיטה לא אפילו טמא, הנבילה
לכלים, הכוונה טהור" הנבילה על ונישא הנושא "כל שאמר
איֿאפשר  שבנבילה אלא מרכב, גבי הקודמת בבבא כמו
טמא  הנושא רק בנבילה שהרי האדם", מן "חוץ לומר היה
שהוא  המסיט", מן "חוץ אמרו ולפיכך הנישא, לא אבל
[הר"ע  שם. רבינו כוונת לבאר יש כך בנישא. גם טמא
הסיט, אלאֿאםֿכן מטמא אינו נושא שגם סובר, ברטנורא
אינה  רבינו דעת אבל כפשוטה, המשנה מפרש הוא ולפיכך

כן].

.È˙Óa ‡l‡ ˙B‡ÓË ¯‡La dÈ‡ Ï‰‡ ˙‡ÓËÀ¿«…∆≈»ƒ¿»À¿∆»¿≈
„·Ïa48ÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ ÏÈ‰‡‰L ÔÈ·e .49ËÁÓ elÙ‡ , ƒ¿«≈∆∆¡ƒ»»»«¿ƒ¬ƒ««

B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ˙n‰ ÏÈ‰‡‰L B‡ ,˙n‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»««≈∆∆¡ƒ«≈«»»»
ÌÈÏk‰ ÏÚ50ÌÚ B‡ Ì„‡‰ ÌÚ ˙n‰ ‰È‰L B‡ , ««≈ƒ∆»»«≈ƒ»»»ƒ

„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz ÌÈÏk‰51.ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - «≈ƒ««…∆∆»¬≈≈¿≈ƒ

ד.48) משנה יא פרק מ"א.49)כלים פ"ג אהלות
הבא 51)שם.50) "כל יד): יט, (במדבר בתורה כתוב

ימים". שבעת יטמא באהל אשר וכל האהל אלא

.‡È‡nËzL ‡e‰ ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Ï‰‡ ˙‡ÓËÂ¿À¿«…∆»¬»¿»»∆¿«≈
ÌÈÎ¯c LÏMÓ ˙Á‡a ÌÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ ‰‡ÓË d˙B‡»À¿»»»»«≈ƒ¿««ƒ»¿»ƒ

B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï Blk ‡a‰ „Á‡ .el‡52B˙ˆ˜Ó ‡a‰53- ≈∆»«»À¿…∆«≈«»ƒ¿»
ÈL‡¯ B‡ B„È ÒÈÎ‰ elÙ‡ .Ï‰‡a ‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿…∆¬ƒƒ¿ƒ»»≈

BÓËÁ B‡ ÂÈ˙BÚaˆ‡54‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ˙n‰ Ï‰‡Ï ∆¿¿»»¿¿…∆«≈¬≈∆ƒ¿»

ÛB˜Lna Ú‚ .Blk55B„È Û¯ˆÂ56‡ÓË - ÛB˜Ln‰ ÌÚ À»«««¿¿≈≈»ƒ««¿ƒ¿»
‰t˜Ò‡a Ú‚ .B˙ˆ˜Ó ‡a el‡k57‰hÓÏe ÁÙhÓ : ¿ƒ»ƒ¿»»«»«¿À»ƒ∆«¿«»

ı¯‡Ï ·B¯˜58¯B‰Ë -59.‡ÓË - ‰ÏÚÓÏe ÁÙhÓe , »»»∆»ƒ∆«¿«¿»»≈
Ì‰È¯·cÓ ‰Ê ¯·cL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ60. ¿≈»∆ƒ∆»»∆ƒƒ¿≈∆

ובין.52) ידיה 53)בין דעייל "כיוון א: מג, נזיר
בספרי  נטמא). - ידו הכניס כאשר (בעברית: איסתאיב"
"כל  שם): (במדבר מהכתוב זה דין למדו קכו, פיסקה חוקת

שהיא. ביאה כל כלומר, האהל", אל שם.54)הבא נזיר
מ"ח.55) פי"ב, ידו 56)אהלות צירף הנגיעה ע"י

(כסףֿמשנה). מחוץ 57)למשקוף הבולט בחלק בסף
אך  וכאשר ממש, אוהל הוא המשקוף כנגד אבל למשקוף,

נטמא. - לאוירו ידו אמרו:58)הושיט שם במשנה
ומפרש  טמא". - ולמעלן מטפח טהור, - ולמטן "מטפח
ומטפח  לקרקע. הקרוב הטפח היינו ולמטן, מטפח רבינו:
פירש  ישראל (ובתפארת טפח מאותו למעלה היינו ולמעלן,

שם). ראה כקרקע.59)אחרת. שהוא חכמים 60)מפני
הפנימי  חלקה משום החיצון בחלקה בנוגע טומאה גזרו

המשקוף. תחת שהוא

.·ÈÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ B‡ Ï‡¯OiÓ ˙n‰ „Á‡∆»«≈ƒƒ¿»≈ƒ»¿≈»ƒ
‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ61. ¿«≈¿«»¿«»

בן 61) שמעון ר' שאפילו רבינא, של מסקנא א. פא, יבמות
שמטמא  מודה באוהל, מטמא אינו מת שגוי האומר יוחאי

ומשא. במגע

.‚ÈÏ‰‡a ‡nËÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â62‰Ê ¯·„Â . ¿≈»≈»ƒ¿«≈¿…∆¿»»∆
‡e‰ ‰Ïa˜63Ïk :ÔÈ„Ó ˙ÓÁÏÓa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .Ú‚ «»»«¬≈≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿»……≈«

BÈ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÎÂ .Ï‰‡ ÌL ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,ÏÏÁa∆»»¿…ƒ¿ƒ»…∆¿≈»≈»ƒ≈
˙Ó ‡ÓË ‰OÚ64B‡ ˙Óa Ú‚pL ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡l‡ , «¬∆¿≈≈∆»≈»ƒ∆»«¿≈

‡‰ .Ú‚ ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ B‡ B‡O¿»∆¡ƒ»»¬≈¿ƒ∆…»«»
‰Ó‰·Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ65‰ÏÈ‰‡‰ B‡ ˙Óa ‰Ú‚pL ¿»∆∆ƒ¿≈»∆»¿»¿≈∆¡ƒ»

˙B‡Óh‰ ÏÎa ‡l‡ ,„·Ïa ˙n‰ ˙‡ÓËa ‡ÏÂ .ÂÈÏÚ»»¿…¿À¿««≈ƒ¿«∆»¿»«À¿
.Ô‰a ÔÈ‡nË˙Ó ‰Ó‰a‰ ‡ÏÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡ ÔlkÀ»≈»≈»ƒ¿…«¿≈»ƒ¿«¿ƒ»∆

שם,62) יוחאי בן שמעון עליו כר' חולקים שחכמים ואע"פ
שאליהו  מפני וגם שיטתו, נוקט שרבינא מפני כמותו, פסק -

כסףֿמשנה. ב). קיד, מציעא (בבא כך לרבה ר'63)אמר
היא  שהדרשה סובר ורבינו מהמקרא, זה דין למד שמעון
משה  עד איש מפי איש היא קבלה הדין ועיקר אסמכתא, רק

ואין). ד"ה שם תוספות (ראה ב.64)רבינו סא, נזיר
ועוף 65) חיה שבהמה שנינו, מ"א פ"ח באהלות חיה.

מחיצה  כמו נידונים הם (פירוש, הטומאה בפני חוצצים
עוברת), הטומאה שאין הטהור, ובין הטומאה בין המפסיקה

חוצץ. אינו טומאה המקבל דבר וכל

.„ÈÔÈ·Êk ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ e‰iL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ
Ô‰È¯·c ÏÎÏ66LÙ ÈÈÓ ÏÎa EÏ ÔÈ‡Â .67‰Ó ¿»ƒ¿≈∆¿≈¿¿»ƒ≈∆∆«

ÔÓ ıeÁ ÈÁ ‡e‰Â ‡nËÓ B‡ ÈÁ ‡e‰Â ‡nË˙nM∆ƒ¿«≈¿«¿«≈¿«ƒ
Ï‡¯OiÓ ‰È‰iL ‡e‰Â ,„·Ïa Ì„‡‰68ÏB„b „Á‡ . »»»ƒ¿«¿∆ƒ¿∆ƒƒ¿»≈∆»»

ÔË˜ „Á‡Â69˙‡ÓËa elÙ‡ .˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Ó ¿∆»»»ƒ¿«¿ƒ¿»«À¿¬ƒ¿À¿«
LÈ‡ :da ¯Ó‡pL ,˙n‰70LÈ‡‰ „Á‡ ,‡ÓËÈ ¯L‡ «≈∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ¿»∆»»ƒ
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È¯‰L ;ÔËw‰ „Á‡Â71Ïk ÏÚÂ :ÌL ¯ÓB‡ ‡e‰ ¿∆»«»»∆¬≈≈»¿«»
B‡ Ú‚pL BÓBÈ Ôa ÔË˜ elÙ‡ .ÌL eÈ‰ ¯L‡ ˙BLÙp‰«¿»¬∆»»¬ƒ»»∆∆»«
‡ÓË ‡e‰ È¯‰Â ,‡ÓË - ˙n‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ B‡ ‡O»»∆¡ƒ««≈ƒ¿»«¬≈¿≈

‰ÚL˙Ï „ÏBpL ‡e‰Â .˙Ó72‰BÓL Ôa Ï·‡ ;73È¯‰ - ≈¿∆«¿ƒ¿»¬»∆¿»¬≈
Ô·‡k ‡e‰74‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â75. ¿∆∆¿≈¿«≈À¿»

א.66) לד, חיים.67)נדה בכל 68)בעלי המדובר
או  הגויים. על חכמים שגזרו זיבה, מטומאת חוץ הטומאות

משנהֿלמלך). (ראה תורה לדין ובין 69)הכוונה גדול בין
ב. מג, נדה משנה פירושו 70)קטן. מקום, בכל ו"איש"

כלומר, ל"אפילו". נמשכת וכו'" "שנאמר הפיסקא: גדול.
שנאמר. למה 71)אע"פ הנימוק מתחיל מטמא.כאן הקטן

קיימא.72) בן שהוא חזקתו כזה ילד הריון. חדשי תשעה
זמנו.73) לפני חודש להתקיים 74)שנולד סיכויים לו אין

א). כ, בתרא, (בבא יום שלושים אףֿעלֿפי 75)אפילו
חי. שהוא

.ÂË˙n‰76elÙ‡ .BLÙ ‡ˆzL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ «≈≈¿«≈«∆≈≈«¿¬ƒ
„i‚Ó77ÌÈÓÈq‰ ÈL Ba eËÁL elÙ‡ ,ÒÒB‚ B‡78- ¿À»≈¬ƒƒ¿¬¿≈«ƒ»ƒ

Ì„‡‰ LÙa :¯Ó‡pL ;BLÙ ‡ˆzL „Ú ‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈«∆≈≈«¿∆∆¡«¿∆∆»»»
Bz˜¯ÙÓ ‰¯aL .˙eÓÈ ¯L‡79B‡ ,dnÚ d¯Oa ·¯Â ¬∆»ƒ¿¿»«¿«¿¿…¿»»ƒ»

˜ÏÁpL B‡ ,BL‡¯ Êz‰L B‡ ,BabÓ ‚„k Ú¯˜pL∆ƒ¿«¿»ƒ«∆À«…∆∆¡«
Èt ÏÚ Û‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - BË·a ÌÈ˜ÏÁ ÈLÏƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¿¬≈∆¿«≈««ƒ

Û¯Ù¯Ó ‡e‰ ÔÈ„ÚL80.ÂÈ¯·È‡Ó „Á‡a ∆¬«ƒ¿«¿≈¿∆»≈≈»»

מ"ו.76) פ"א מלשון 77)אהלות מקומות, בכמה מחותך
ורבינו  א. קכ, יבמות (רש"י ד יא, בדניאל אילנא" "גודו

נדקר). או חתוך מפרש: מימרא 78)במשנה וקנה. וושט
חולין  במשנה משמע וכן ב. ע, גיטין במסכת שמואל של

כסףֿמשנה). (ראה ב עד 79)קיז, כאן שנאמרו הדינים כל
א. וכא, ב. כ, בחולין מקורם - הפרק מניע.80)סוף

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אדם,1) ככל מטמא אם איבריו נתקשרו שלא הנפל יבאר

הנחתך  ואבר מבשרו, והנצל יבש, או לח המת מבשר כזית
ואבר  בשר בלא עצם או החי מן הפורש בשר החי, מאדם
ובשר  ואבר העצם, שבתוך מוח המת, מן הפורש
המת, מן לאבר החי מן אבר בין מה בדם, המדולדלים
כמת, מטמאות שהן העצמות עצם, בה שיש יתירה ואצבע
ודם  המת דם בקבר, עצמותיו שהרקיבו ומת העצמות, ושאר
דם  עם למיתה סמוך ממנו שיצא דם נתערב ואם החי,
מנטף  ודמו המיטה על מוטל שהיה הרוג מיתה, שלאחר
לאחר  או מחיים כולו וספק רביעית ממנו יצא חי, כשהוא
ובית  ודופק וגולל בתוכו, שהטומאה זמן כל הקבר מיתה,

הפרס.

.‡ÏÙp‰2ÂÈ¯·È‡ e¯M˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , «≈∆««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«¿≈»»
ÏB„b Ì„‡k Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,ÔÈ„È‚a¿ƒƒ¿«≈¿«»¿«»¿…∆¿»»»

Ì„‡ LÙ ÏÎÏ ˙Óa Ú‚p‰ :¯Ó‡pL ;˙nL3ÔÎÂ . ∆≈∆∆¡««…≈«¿≈¿»∆∆»»¿≈
˙ÈÊk4L·È ÔÈa ÁÏ ÔÈa ,˙n‰ ¯OaÓ5‡nËÓ ,O¯Ák ¿«ƒƒ¿««≈≈«≈»≈«∆∆¿«≈

Ïˆp‰Â .ÌÏL ˙Ók6e‰ÊÈ‡ .˙ÈÊÎa ‡nËÓ ¯Oaa ¿≈»≈¿«∆∆«»»¿«≈ƒ¿«ƒ≈∆
‡e‰Â .‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰OÚÂ ÁBnpL ¯Oa‰ ‰Ê ?Ïˆ∆∆∆«»»∆ƒ«¿«¬»≈»¿»¿

Ì‡L .˙n‰ ÔÓ ˙‡ˆÓp‰ ‰Ál‰ d˙B‡ L¯˜zL∆ƒ¿»«≈»«ƒ¿»ƒ«≈∆ƒ
- ‰L¯˜ ‡Ï Ì‡Â ;B¯OaÓ ‡e‰L Úe„Èa - ‰L¯»̃¿»¿»«∆ƒ¿»¿ƒ…»¿»

.‡e‰ BÚÈÂ BÁÈk ‡nL ,‰‡nËÓ dÈ‡≈»¿«¿»∆»ƒ¿ƒ

הריונו.2) חדשי גמר לפני מת פירושו 3)שנולד "לכל"
א. נ, נזיר נפל. ב.4)אפילו מט, שם נד,5)משנה, נדה

ה"י. פ"ג לקמן ראה כתנאֿקמא. פסק שם.6)ב. נזיר,

.·ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ìlk ÔÈ¯eÚM‰L Èt ÏÚ Û‡7 ««ƒ∆«ƒƒÀ»¬»»¿∆ƒƒ«
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ,Ô‰8˙ÈÊk Ì„‡ ÏL B˙i¯a ˙lÁz :9, ≈»¿¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»»¿«ƒ

.˙Èfk B¯Oa ˙‡ÓË ¯eÚL CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒÀ¿«¿»««ƒ

א.7) ד, לדבר.8)עירובין טעם זוטא.9)נתנו 'ספרי'

.‚˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ÈÁ‰ Ì„‡‰ ÔÓ CzÁpL ¯·È‡≈»∆∆¿«ƒ»»»««¬≈¿≈
Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,ÌÏL10¯·È‡ elÙ‡ . »≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆¬ƒ≈»

¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ¯·È‡‰L .BÓBÈ Ôa ÏL ÔË˜11. »»∆∆∆»≈»ƒ≈»∆ƒ
;·¯Á ÏÏÁa ‰„O‰ Èt ÏÚ ÚbÈ ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«…¬∆ƒ««¿≈«»∆«¬«∆∆
ÏÏÁ B‡ Ô·‡ ÏÏÁ ÔÈ„k ·¯Á ÏÏÁ ÔÈcL ,Úe„È ¯·c‰Â¿«»»»«∆ƒ¬«∆∆¿ƒ¬«∆∆¬«

ÌÈ¯·c ¯‡L12‰Ê ‡a ‡lL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ¿»¿»ƒƒƒ«¿»»¿∆…»∆
·¯Á‰ ezËÏtL ¯·È‡a Ú‚B ‡nËÏ ‡l‡13‰na . ∆»¿«≈≈«¿≈»∆¿»««∆∆«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c14,B˙i¯·k ÌÏL ¯·È‡‰ ‰È‰Lk ¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈»»≈ƒ¿ƒ»
- Ì„‡ ÌˆÚa B‡ :¯Ó‡pL ;˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa»»¿ƒƒ«¬»∆∆¡«¿∆∆»»

Ì„‡k ‡e‰L ÌˆÚ15ÌÈ„È‚Â ¯Oa - Ì„‡ ‰Ó : ∆∆∆¿»»»»»»»¿ƒƒ
,B˙i¯·k ‰È‰iL „Ú - ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ Û‡ ,˙BÓˆÚÂ«¬»«≈»ƒ«««∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»

˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa16‡ˆBiÎÂ ÔBLl‰Â ‡ÈÏk‰ Ï·‡ . »»¿ƒƒ«¬»¬»«À¿»¿«»¿«≈
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÓˆÚ ÈÙa ¯·È‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a»∆««ƒ∆≈≈»ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈
ÌˆÚ‰ ÔÓ ¯ÒÁ .¯Oa‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ÌˆÚ Ô‰a»∆∆∆¬≈≈ƒ¿»«»»»«ƒ»∆∆

¯B‰Ë Blk ¯·È‡‰ È¯‰ - ‡e‰L Ïk ¯·È‡ ÏL17¯ÒÁ . ∆≈»»∆¬≈»≈»À»»«
Ba ˙BÏÚÏ Èe‡¯L ¯Oa ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ :B¯OaÓƒ¿»ƒƒ¿«»»»»∆»«¬

ÈÁa ‰Îe¯‡18ÚbÓa ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÏLÈÂ ‡t¯˙ÈÂ ¬»¿«¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«¬≈∆¿«≈¿«»
Ï‰‡·e ‡OÓ·e19‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ - Â‡Ï Ì‡Â ; ¿«»¿…∆¿ƒ»¿«≈¿«»¿«»

Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â20Á‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯O·e .È21- ¿≈¿«≈¿…∆»»«≈ƒ««
.¯B‰Ë - ÈÁ‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯Oa ‡Ïa ÌˆÚ ÔÎÂ .¯B‰Ë»¿≈∆∆¿…»»«≈ƒ««»

מ"א.10) פ"ב המקור 11)אהלות את מציין משנה' ה'כסף
ואין  מת, בדיני עוסקת שם המשנה אולם מ"ז. פ"א באהלות
שהוא. בכל מטמא החי מן אבר שגם ברורה הוכחה משם
אבר  הכוללת מ"א פ"ב שם המשנה היא משכנע יותר ומקור
יש  אם באוהל לטמא אחת בבבא החי מן ואבר המת מן
שיעור  כל לקבוע מבלי ארוכה, להעלות כדי בשר עליהם

חרב?12)כמותי. בחלל תורה כתבה נג,13)ולמה נזיר
ונפלט  אותו הפילה החרב פירוש, החרב", מן "שנחלל ב:
רבינו  מגדיר מקרא, של מפשטן הנוטות (הדרשות ממנה.
איש  מפי איש חכמים בידי קבלה כלומר השמועה", "מפי
אלא  מסיני למשה הלכה הוא הדין עיקר ובכן כך, לדרוש
וב'ספרי' למשנה), הקדמתו (ראה במקרא רמז גם לו שיש
בעצם"). "או מן זה דין הסמיכו קכז, פיסקה חוקת, פרשת

שם.14) בהמשך 15)'ספרי' שם ב'ספרי' נאמרה זו דרשה
טז): יט, (במדבר הכתוב מן החי מן אבר לטומאת הלימוד
אינו  חרב", "בחלל מן למד שרבינו ואףֿעלֿפי בעצם", "או
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zn z`neh zekld - dxdh xtq - hay 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏÎÂ ‰ÊÂ .È‡cÂ ‡OB ‰fL ,ı¯‡‰ ÏÚ ‰‡Óh‰ ¯¯bL∆»««À¿»«»»∆∆∆≈««¿∆¿…
da ‡ˆBik40.ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Ëq‰ ˙‡ÓË ‡È‰ «≈»ƒÀ¿«∆≈»¬»¿»»

לקמן.38) - דוגמא נושא. ואינו ט,39)מזיז בתרא בבבא
לכל  הדין והוא בהיסט, מטמאה שהנבילה אמרו ב
אמרו  ה"א פ"א אהלות ובתוספתא במשא, המטמאים

בהיסט. מטמא שהמת על 40)בפירוש, שדפק כגון
הכלים. זזו הדפיקה ומכוח השולחן,

.Á‡OBp‰41ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa CB˙a42ÏÚ Û‡L ;‡ÓË - «≈¿≈«¿»ƒƒ¿»∆««
‰ÚÈ‚ ÌL ‰ÚÈ‚p‰ ÔÈ‡L Èt43‡OB ÌL ‡OBp‰ , ƒ∆≈«¿ƒ»»¿ƒ»«≈»≈

ÂÈÚÓ CB˙a ‰‡Óh‰ ÚÏ· Ôk Ì‡ ‡l‡ .‡e‰44, ∆»ƒ≈ƒ¿««À¿»¿≈»
‡ÏÂ Ú‚B ‡Ï BÈ‡ BËa CB˙Ï ‰ÚÈb‰L ¯Á‡nL∆≈««∆ƒƒ»¿ƒ¿≈…≈«¿…
CB˙a ‰‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¯B‰Ë - Ï·Ë Ì‡Â .‡OB≈¿ƒ»«»¿««ƒ∆«À¿»¿

ÂÈÚÓ45. ≈»

ב.41) מב, ה"ג.42)נדה למעלה אינו 43)ראה והמגע
מ"ח.44)מטמא. פ"ו שם.45)מקוואות

.Ë‡nË˙Ó ÔÈ‡46Ì„‡‰ ‡l‡ ‡OÓa47‡Ï ,„·Ïa ≈ƒ¿«≈¿«»∆»»»»ƒ¿«…
ÌÈÏk ‰¯OÚ B„È ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏk‰«≈ƒ≈«¬≈∆»»À»«»¬»»≈ƒ
- ÔBÈÏÚ‰ ÈÏka da ‡ˆBiÎÂ ‰Ï·p‰Â ‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê∆««∆¿«¿≈»¿«≈»«¿ƒ»∆¿
B„È ÏÚL ÌÈÏk‰Â ,‰Ï· ‡OB ÌeMÓ ‡ÓË Ì„‡‰»»»»≈ƒ≈¿≈»¿«≈ƒ∆«»
.‰‡Óh‰ Ba ‰Ú‚pL ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkÓ ıeÁ ,ÌÈ¯B‰Ë ÔlkÀ»¿ƒƒ¿ƒ»∆¿∆»¿»«À¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

מ"ג.46) פ"ה על 47)זבים ונישא הנושא "כל שנינו: שם
טהור  הנבילה על הנושא וכל האדם, מן חוץ טהור המרכב
את  הנושא שאדם שם, רבינו ופירש המסיט". מן חוץ
ומה  ממקומה), (הזיזה הסיטה לא אפילו טמא, הנבילה
לכלים, הכוונה טהור" הנבילה על ונישא הנושא "כל שאמר
איֿאפשר  שבנבילה אלא מרכב, גבי הקודמת בבבא כמו
טמא  הנושא רק בנבילה שהרי האדם", מן "חוץ לומר היה
שהוא  המסיט", מן "חוץ אמרו ולפיכך הנישא, לא אבל
[הר"ע  שם. רבינו כוונת לבאר יש כך בנישא. גם טמא
הסיט, אלאֿאםֿכן מטמא אינו נושא שגם סובר, ברטנורא
אינה  רבינו דעת אבל כפשוטה, המשנה מפרש הוא ולפיכך

כן].

.È˙Óa ‡l‡ ˙B‡ÓË ¯‡La dÈ‡ Ï‰‡ ˙‡ÓËÀ¿«…∆≈»ƒ¿»À¿∆»¿≈
„·Ïa48ÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ ÏÈ‰‡‰L ÔÈ·e .49ËÁÓ elÙ‡ , ƒ¿«≈∆∆¡ƒ»»»«¿ƒ¬ƒ««

B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ˙n‰ ÏÈ‰‡‰L B‡ ,˙n‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»««≈∆∆¡ƒ«≈«»»»
ÌÈÏk‰ ÏÚ50ÌÚ B‡ Ì„‡‰ ÌÚ ˙n‰ ‰È‰L B‡ , ««≈ƒ∆»»«≈ƒ»»»ƒ

„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz ÌÈÏk‰51.ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - «≈ƒ««…∆∆»¬≈≈¿≈ƒ

ד.48) משנה יא פרק מ"א.49)כלים פ"ג אהלות
הבא 51)שם.50) "כל יד): יט, (במדבר בתורה כתוב

ימים". שבעת יטמא באהל אשר וכל האהל אלא

.‡È‡nËzL ‡e‰ ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Ï‰‡ ˙‡ÓËÂ¿À¿«…∆»¬»¿»»∆¿«≈
ÌÈÎ¯c LÏMÓ ˙Á‡a ÌÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ ‰‡ÓË d˙B‡»À¿»»»»«≈ƒ¿««ƒ»¿»ƒ

B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï Blk ‡a‰ „Á‡ .el‡52B˙ˆ˜Ó ‡a‰53- ≈∆»«»À¿…∆«≈«»ƒ¿»
ÈL‡¯ B‡ B„È ÒÈÎ‰ elÙ‡ .Ï‰‡a ‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿…∆¬ƒƒ¿ƒ»»≈

BÓËÁ B‡ ÂÈ˙BÚaˆ‡54‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ˙n‰ Ï‰‡Ï ∆¿¿»»¿¿…∆«≈¬≈∆ƒ¿»

ÛB˜Lna Ú‚ .Blk55B„È Û¯ˆÂ56‡ÓË - ÛB˜Ln‰ ÌÚ À»«««¿¿≈≈»ƒ««¿ƒ¿»
‰t˜Ò‡a Ú‚ .B˙ˆ˜Ó ‡a el‡k57‰hÓÏe ÁÙhÓ : ¿ƒ»ƒ¿»»«»«¿À»ƒ∆«¿«»

ı¯‡Ï ·B¯˜58¯B‰Ë -59.‡ÓË - ‰ÏÚÓÏe ÁÙhÓe , »»»∆»ƒ∆«¿«¿»»≈
Ì‰È¯·cÓ ‰Ê ¯·cL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ60. ¿≈»∆ƒ∆»»∆ƒƒ¿≈∆

ובין.52) ידיה 53)בין דעייל "כיוון א: מג, נזיר
בספרי  נטמא). - ידו הכניס כאשר (בעברית: איסתאיב"
"כל  שם): (במדבר מהכתוב זה דין למדו קכו, פיסקה חוקת

שהיא. ביאה כל כלומר, האהל", אל שם.54)הבא נזיר
מ"ח.55) פי"ב, ידו 56)אהלות צירף הנגיעה ע"י

(כסףֿמשנה). מחוץ 57)למשקוף הבולט בחלק בסף
אך  וכאשר ממש, אוהל הוא המשקוף כנגד אבל למשקוף,

נטמא. - לאוירו ידו אמרו:58)הושיט שם במשנה
ומפרש  טמא". - ולמעלן מטפח טהור, - ולמטן "מטפח
ומטפח  לקרקע. הקרוב הטפח היינו ולמטן, מטפח רבינו:
פירש  ישראל (ובתפארת טפח מאותו למעלה היינו ולמעלן,

שם). ראה כקרקע.59)אחרת. שהוא חכמים 60)מפני
הפנימי  חלקה משום החיצון בחלקה בנוגע טומאה גזרו

המשקוף. תחת שהוא

.·ÈÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ B‡ Ï‡¯OiÓ ˙n‰ „Á‡∆»«≈ƒƒ¿»≈ƒ»¿≈»ƒ
‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ61. ¿«≈¿«»¿«»

בן 61) שמעון ר' שאפילו רבינא, של מסקנא א. פא, יבמות
שמטמא  מודה באוהל, מטמא אינו מת שגוי האומר יוחאי

ומשא. במגע

.‚ÈÏ‰‡a ‡nËÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â62‰Ê ¯·„Â . ¿≈»≈»ƒ¿«≈¿…∆¿»»∆
‡e‰ ‰Ïa˜63Ïk :ÔÈ„Ó ˙ÓÁÏÓa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .Ú‚ «»»«¬≈≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿»……≈«

BÈ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÎÂ .Ï‰‡ ÌL ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,ÏÏÁa∆»»¿…ƒ¿ƒ»…∆¿≈»≈»ƒ≈
˙Ó ‡ÓË ‰OÚ64B‡ ˙Óa Ú‚pL ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡l‡ , «¬∆¿≈≈∆»≈»ƒ∆»«¿≈

‡‰ .Ú‚ ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ B‡ B‡O¿»∆¡ƒ»»¬≈¿ƒ∆…»«»
‰Ó‰·Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ65‰ÏÈ‰‡‰ B‡ ˙Óa ‰Ú‚pL ¿»∆∆ƒ¿≈»∆»¿»¿≈∆¡ƒ»

˙B‡Óh‰ ÏÎa ‡l‡ ,„·Ïa ˙n‰ ˙‡ÓËa ‡ÏÂ .ÂÈÏÚ»»¿…¿À¿««≈ƒ¿«∆»¿»«À¿
.Ô‰a ÔÈ‡nË˙Ó ‰Ó‰a‰ ‡ÏÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡ ÔlkÀ»≈»≈»ƒ¿…«¿≈»ƒ¿«¿ƒ»∆

שם,62) יוחאי בן שמעון עליו כר' חולקים שחכמים ואע"פ
שאליהו  מפני וגם שיטתו, נוקט שרבינא מפני כמותו, פסק -

כסףֿמשנה. ב). קיד, מציעא (בבא כך לרבה ר'63)אמר
היא  שהדרשה סובר ורבינו מהמקרא, זה דין למד שמעון
משה  עד איש מפי איש היא קבלה הדין ועיקר אסמכתא, רק

ואין). ד"ה שם תוספות (ראה ב.64)רבינו סא, נזיר
ועוף 65) חיה שבהמה שנינו, מ"א פ"ח באהלות חיה.

מחיצה  כמו נידונים הם (פירוש, הטומאה בפני חוצצים
עוברת), הטומאה שאין הטהור, ובין הטומאה בין המפסיקה

חוצץ. אינו טומאה המקבל דבר וכל

.„ÈÔÈ·Êk ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ e‰iL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ
Ô‰È¯·c ÏÎÏ66LÙ ÈÈÓ ÏÎa EÏ ÔÈ‡Â .67‰Ó ¿»ƒ¿≈∆¿≈¿¿»ƒ≈∆∆«

ÔÓ ıeÁ ÈÁ ‡e‰Â ‡nËÓ B‡ ÈÁ ‡e‰Â ‡nË˙nM∆ƒ¿«≈¿«¿«≈¿«ƒ
Ï‡¯OiÓ ‰È‰iL ‡e‰Â ,„·Ïa Ì„‡‰68ÏB„b „Á‡ . »»»ƒ¿«¿∆ƒ¿∆ƒƒ¿»≈∆»»

ÔË˜ „Á‡Â69˙‡ÓËa elÙ‡ .˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Ó ¿∆»»»ƒ¿«¿ƒ¿»«À¿¬ƒ¿À¿«
LÈ‡ :da ¯Ó‡pL ,˙n‰70LÈ‡‰ „Á‡ ,‡ÓËÈ ¯L‡ «≈∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ¿»∆»»ƒ
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עליו  שיהיו שצריך לענין ה'ספרי' של הדרשה את דוחה
נה. אות להלן וראה ועצמות. וגידים כרבי 16)בשר

כתב  לא למה לתמוה, [ויש ב. קכח, חולין עקיבא,
שפרט  כמו בשר עליה שאין מפני מטמאה אינה שארכובה
ארכובה  עקיבא שלרבי אמרו, שם בגמרא הרי וכוליה, לשון

וצ"ע]. בשר? עליה שאין מפני מטמאה ואף17ֿ)אינה
"אלו  שונים: אנו מ"ה, פ"ב באהלות הרבה. שנשאר עלֿפי
ומדגיש  עצמו". שחסר החי מן ואבר טהורים... חסרו שאם
עצם  לבין החי מן אבר בין ההבדל את בפירושו רבינו שם
בשר  עליו אין ואפילו כשעורה בו יש אם שמטמא המת מן
מן  שהוא כל חסר אם מטמא אינו החי מן אבר אבל כלל,

שלא 18)העצם. באבר הזה כשיעור בשר חסרון יהיה אם
ויתרפא. ארוכה יעלה מ"ה.19)נתלש פ"א כלים

מ"ג.21)שם.20) פ"ו עדיות

.„¯·È‡22‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ˙n‰ ÔÓ L¯Bt‰ ≈»«≈ƒ«≈¿«≈¿«»¿«»
¯Oa ,B˙i¯·k ÌÏL ‰È‰iL ‡e‰Â .˙Ók Ï‰‡·e¿…∆¿≈¿∆ƒ¿∆»≈ƒ¿ƒ»»»
¯Oa ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ ,BÓˆÚ ¯ÒÁ .˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â¿ƒƒ«¬»»««¿ƒƒ¿«»»»»

ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ - ˙ÈÊk23¯ÒÁ ‡ÏÂ ¯Oa‰ ¯ÒÁ . ¿«ƒ¿«≈¿≈»≈»««»»¿…»«
ÌˆÚ‰24- ÈÁa ‰Îe¯‡ ˙BÏÚÏ È„k ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ : »∆∆ƒƒ¿«»»¿≈«¬¬»¿«

¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ¿«≈¿≈»≈¿ƒ»¬≈ƒ¿»
n‰ ˙BÓˆÚ¯Oa‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ÌÈ˙25. «¿«≈ƒ∆≈¬≈∆«»»

ומדובר 22) אלינתן. בן נחוניא ורבי יהושע רבי העיד שם,
הכל, לדברי מטמא המת מן כזית שהרי כזית, בו כשאין

מ"א). פ"ב (אהלות שלם אבר אינו מפני 23)ואפילו
הקודמת. באות ראה ה"ב 24)הבשר. בפ"ג לקמן שם.

העצם. מן מקצת חסר דין רבינו יתבאר 25)מבאר ודינן
יש  אם .1 החי: מן א) שלם: אבר דיני סיכום בפ"ג. לקמן
במשא  במגע שהוא בכל מטמא ועצמות, גידין בשר בו
ויתרפא  שיחזור כדי ונשאר הבשר מן חסר אם .2 ובאוהל:
אם  .3 ובאוהל: במשא במגע מטמא – נתלש שלא באבר
לא  אבל ובמשא במגע מטמא – זה כשיעור נשאר לא
באבר  שיש אףֿעלֿפי העצם, מן מקצת חסר .4 באוהל:
יש  אם .1 המת: מן אבר ב) כלל. מטמא אינו – בשר כזית
.2 ובאוהל: במשא במגע, מטמא - ועצמות גידין בשר בו
שיחזור  כדי בנשאר שאין אע"פ כזית, ונשאר הבשר מן חסר
במשא  במגע, מטמא – נתלש שלא החי מן באבר ויתרפא
אבל  ובמשא, במגע מטמא – כזית נשאר לא .3 ובאוהל:
בשר  כזית עליו ואין העצם מן שהוא כל חסר .4 באוהל: לא
ניטל  שלא אע"פ באוהל, לא אבל ובמשא, במגע מטמא –

ה"ב). פ"ג לקמן (ראה הבשר מן כלום

.‰ÁÓ26‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ ‡e‰ È¯‰ - ÌˆÚ‰ CB˙aL …«∆¿»∆∆¬≈«¬∆¬»
ıeÁaÓ27˙ÈÏe˜ ,CÎÈÙÏ .28Ìe˙q‰ ÌˆÚ ‡e‰Â ,˙n‰ ƒ«¿ƒ»ƒ«≈¿∆∆«»

‰Îe¯‡ ˙BÏÚÏ È„k ÁÓ dÎB˙a LÈ Ì‡ ,ÂÈ˙Bˆ˜ ÈMÓƒ¿≈¿»ƒ≈¿»…«¿≈«¬¬»
„„˙n‰ ÁÓ da ‰È‰ .ÌÏL ˙Ók ‰Ê È¯‰ -29Ì‡ , ¬≈∆¿≈»≈»»»…««ƒ¿«¿≈ƒ

Èt ÏÚ Û‡ .Ï‰‡a ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊk Ba LÈ≈¿«ƒ¬≈∆¿«≈¿…∆««ƒ
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÂÈ„„ˆ ÏkÓ Ìe˙Ò ÌˆÚ‰L30 ∆»∆∆»ƒ»¿»»À¿»««

‰ÏBÚÂ31˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,32¯‡a˙iL BÓk ,33Án‰L . ¿»««¿∆∆¿∆ƒ¿»≈∆«…«
¯·c ÏÎÏ ¯O·k34. ¿»»¿»»»

א.26) קכה, חולין ואביי, יוחנן שבפנים 27)כרבי המוח

מבחוץ. העצם על בשר שיעלה הירך 28)גורם עצם
ומתנדנד.29)העגולה. בפנים העצם מן מנותק

העצם.30) דרך כנגדה 31)פורצת הנמצא כל ומטמאה
ממנה. אינה 32)למעלה הצדדים מן אבל תחתיה,

פ"ז.33)מטמאה. ה"ב.34)לקמן פ"א אהלות תוספתא

.Â¯·È‡‰35ÌÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰Â36Èt ÏÚ Û‡Â ,Ì„‡a »≈»¿«»»«¿À¿»ƒ»»»¿««ƒ
ÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L- Ì„‡‰ ˙Ó .ÌÈ¯B‰Ë - ˙BÈÁÏÂ ¯Ê ∆≈¿ƒ«¬…¿ƒ¿¿ƒ≈»»»
¯B‰Ë ¯Oa‰ È¯‰37ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ ¯·È‡‰Â , ¬≈«»»»¿»≈»¿«≈ƒ≈»ƒ

ÈÁ‰38ÔÈa ‰Ó .˙n‰ ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ BÈ‡Â ««¿≈¿«≈ƒ≈»ƒ«≈«≈
¯Oa ,ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ?˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Ï ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡≈»ƒ««¿≈»ƒ«≈≈»ƒ««»»

epnÓ L¯Bt‰39ÌÈ¯B‰Ë - epnÓ L¯Bt‰ ÌˆÚÂ40; «≈ƒ∆¿∆∆«≈ƒ∆¿ƒ
L¯Bt‰ ÌˆÚÂ epnÓ L¯Bt‰ ¯Oa ,˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â¿≈»ƒ«≈»»«≈ƒ∆¿∆∆«≈
ÔÈ‡nËÓe ÌÏM‰ ˙n‰ ÔÓ ÌÈL¯ÙÓk - epnÓƒ∆ƒ¿…»ƒƒ«≈«»≈¿«¿ƒ

Ô¯eÚLa41. ¿ƒ»

ב.35) קכט, חולין במשנה, שמעון ורבי מאיר רבי מחלוקת
מאיר. כרבי ואינם 36)ופסק לגמרי, ניתקו ולא תלויים

(רבינו  במקומם בחזרה ולהידבק להתרפאות יכולים
שם). ב)37)בפירושו עג, (שם ניפול" עושה "מיתה

הוא  והרי המדולדל, האבר את מפילה המיתה פירוש,
אלא  המת, בשר דין לו אין ולפיכך המיתה, ברגע כנתלש

מטמא. שאינו החי, מן שנתלש נתבאר 38)בשר שדינו
נגד 39)בה"ב. נחוניא, ורבי יהושע כרבי מ"ג. פ"ו עדויות

אליעזר. רבי רש"י 40)דעת שנתלש. כאבר מטמאים אינם
מן  למדו החי מן אבר שטומאת מפני הטעם, מפרש שם
כלומר, הבהמה", מן ימות "וכי לט): יא, (ויקרא הכתוב
מטמאה  אינה החלק מיתת שלפני ומשמע הבהמה, מן חלק
שם. נחוניא רבי נגד יהושע, ורבי אליעזר כרבי פסק כלל.

לקמן.41) שיתבאר

.ÊÔ‰Ï ÔÈ‡ ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈ·e≈≈»ƒ««≈≈»ƒ«≈≈»∆
¯eÚL42ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .43ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÌÈ˙‡Ó : ƒ»¿¬»ƒ»«ƒ¿»¿«¿»ƒ

ÌÈ„È‚Â ¯Oa Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,LÈ‡a LÈ ÌÈ¯·È‡≈»ƒ≈¿ƒ»∆»¿∆»≈∆»»¿ƒƒ
ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈpM‰ ÔÈ‡Â ,ÌˆÚÂ44‰M‡·e ;45ÌÈ˙‡Ó ¿∆∆¿≈«ƒ«ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ

B˙i¯·k L¯tL Ô‰Ó ¯·È‡ Ïk .ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â46ÔÈa , ¿∆»«¬ƒƒ»≈»≈∆∆≈«ƒ¿ƒ»≈
;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,˙n‰ ÔÓ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓƒ««≈ƒ«≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆

‰M‡aL ˙B¯˙È ÌÈ¯·È‡ ‰LÏMÓ ıeÁ47ÔÈ‡L , ƒ¿»≈»ƒ¿≈∆¿ƒ»∆≈»
‰¯˙È Úaˆ‡ ÔÎÂ .Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ48ÌˆÚ da LiL ¿«¿ƒ¿…∆¿≈∆¿«¿≈»∆≈»∆∆

„i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ Ì‡ :Ô¯tˆ da ÔÈ‡Â49‰ÏBÚ - ¿≈»ƒ…∆ƒƒ¿∆∆«««»»
ÌÈ¯·È‡‰ ·¯ ÔÈÓÏ50„i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ dÈ‡ Ì‡Â ; ¿ƒ¿«…»≈»ƒ¿ƒ≈»ƒ¿∆∆«««»

‡OÓ·e ÚbÓa ‰‡nËÓ -51.Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡Â , ¿«¿»¿«»¿«»¿≈»¿«¿»¿…∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ d˙‡ÓËÂ52È¯‰ - Ô¯tˆ da ‰È‰ Ì‡Â . ¿À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»ƒ…∆¬≈

ÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ¯·È‡‰ ¯‡Lk ‡È‰ƒƒ¿»»≈»ƒƒ¿≈»»¿À¿»«
‰nÏÂ .˙¯tÒp‰ ÌeMÓ ‰¯Êb ?˙¯tÒ dÈ‡L Úaˆ‡∆¿«∆≈»ƒ¿∆∆¿≈»ƒ«ƒ¿∆∆¿»»
ÚÈ„B‰Ï È„k ,¯k‰ dÏ eOÚ ?Ï‰‡a ‰e‡nË ‡Ï…ƒ¿»¿…∆»»∆≈¿≈¿ƒ«
eÙ¯OÈ ‡lL È„k ,‰¯Êb ÌeMÓ Ì‰È¯·cÓ d˙‡ÓhL∆À¿»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»¿≈∆…ƒ¿¿

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z d˙‡ÓË ÏÚ53. «À¿»»¿»¿»»ƒ

מ"ז.42) פ"א כל 43)אהלות של מפורש פירוט מ"ח, שם
מ"ג.44)האיברים. פ"ג א.45)אהלות מה, בכורות
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איברי  על העודפים האשה איברי במנין תנאים מחלוקת
ורבי  דלתות, ושתי צירים שני מונה ישמעאל רבי הגבר.
אומר: יהושע ורבי כמה), קובע (אינו צירים אומר: אליעזר
רבי  מפתח. אומר: עקיבא רבי מספרן): קבע (לא דלתות
תלמידי  שהרי במציאות, נחלקו לא אליעזר ורבי ישמעאל
חלקי  איזה נחלקו? במה (שם), ומצאום בדקו ישמעאל רבי
מודים  שניהם אבל עצמם, בפני באיברים להגדיר יש הגוף
תפקידים  הממלאים החלקים ארבעת נמצאים האשה שבגוף
הצירים  שני את מונה אליעזר רבי הלידה. בתהליך מסוימים
יהושע  ורבי הדלתות, את גם הכוללים עצמם בפני כאיברים
עקיבא  רבי ובא להן, טפלים וצירים עיקר שהדלתות סובר
מנסיונם  שם עליו הקשו ולפיכך מפתח. - חדש דבר והוסיף
על  הקשו ולא מפתח מצאו שלא ישמעאל, רבי תלמידי של
קיבל  ורבינו שתירצו. מה ותירצו יהושע, ורבי אליעזר רבי
שני  הארבעה שאלה יהושע, ורבי אליעזר רבי של דעתם
מפתח, שהוסיף עקיבא רבי של דעתו גם וקיבל הם, איברים
תמיהת  זה ומסולקת ואחד. חמשים מאתים לו יצאו ולפיכך
כל  של לדעתם מנוגד מספרו שלכאורה רבינו, על רבים
כאבר  הצירים שני מונה שרבינו לפרש, גם [ואפשר התנאים.
('קרית  עקיבא רבי דעת גם ומקבל הדלתות את וכן אחד,

ועצמות.46)ספר')]. גידים בשר רב 47)בשלימותו,
יט, (במדבר באהל" ימות כי "אדם דורש: שם, בבכורות
באשה). ובין באיש בין (פירוש, אדם בכל השווה דבר יד),

ב.48) מט, נדה ששית. אחת 49)אצבע בשורה עומדת 
האצבעות. שאר מבוארים 50)עם האיברים, רוב דיני

בה"ח. מכשעורה.51)לקמן פחותה שהעצם אףֿעלֿפי
תורה.52) דין טומאתה – כשעורה היא שבה העצם ואם
לאכלם.53) ומצוה וקדשים, תרומה לשרוף אסור שהרי

.Á˙n‰ ˙BÓˆÚ54Ô‰a ˙¯k Ì‡ ,¯Oa Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡L «¿«≈∆≈¬≈∆»»ƒƒ∆∆»∆
˙BÓˆÚ ˙¯eˆ55‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡ È¯‰ - «¬»¬≈≈¿«¿ƒ¿«»¿«»

Ì„‡ ÌˆÚ Ì‰a ‡¯B˜ È‡L ,ÌÏL ˙Ók Ï‰‡·e56. ¿…∆¿≈»≈∆¬ƒ≈»∆∆∆»»
,‰¯„M‰ :˙Ók ÔÈ‡nËÓ Ô‰L ˙BÓˆÚ‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈»¬»∆≈¿«¿ƒ¿≈«ƒ¿»
?„ˆÈk ‰¯„M‰ .BÈÓ ·¯Â ,BÈa ·¯Â ,˙ÏbÏb‰Â57 ¿«À¿…∆¿…ƒ¿»¿…ƒ¿»«ƒ¿»≈«
Ì‡Â ;ÌÏL ˙Ók ‡È‰ È¯‰ - ‰ÓÏL ‡È‰L ‰¯„Lƒ¿»∆ƒ¿≈»¬≈ƒ¿≈»≈¿ƒ
- ˙BÈÏÁ ‰¯OÚ ‰BÓMÓ ˙Á‡ ‡ÈÏÁ elÙ‡ ‰¯ÒÁ»¿»¬ƒÀ¿»««ƒ¿∆∆¿≈À¿
˙ÏbÏb ?„ˆÈk ˙ÏbÏb‰ .˙BÓˆÚ‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿»»¬»«À¿…∆≈«À¿…∆
ÚÏÒk ‰¯ÒÁ Ì‡Â ;˙Ók ‡È‰ È¯‰ - ‰ÓÏL ‡È‰L58 ∆ƒ¿≈»¬≈ƒ¿≈¿ƒ»¿»¿∆«
- ÌÈpË˜ ÌÈ·˜ da eÈ‰ .˙BÓˆÚ‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ -¬≈ƒƒ¿»»¬»»»¿»ƒ¿«ƒ

BÈa Ïk .ÚÏÒÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ìlk59‡e‰ Ì„‡ ÏL À»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆«»ƒ¿»∆»»
BÈa ·¯Â .‰¯„M‰Â ˙BÚÏv‰Â ÌÈÎ¯È‰Â ÌÈ˜BM‰ ÈzL¿≈««ƒ¿«¿≈«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿»¿…ƒ¿»
ÈzL ÔB‚k ?„ˆÈk .ÌÏL ˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ˙Ó ÏL∆≈¬≈¿≈»≈≈«¿¿≈

˙Á‡ C¯ÈÂ ÂÈ˜BL60- ‡e‰L Ïk BÈa ·¯ ¯ÒÁ Ì‡Â . »¿»≈««¿ƒ»«…ƒ¿»»∆
ÔÈÓ ·¯ ?„ˆÈk BÈÓ ·¯ .˙BÓˆÚ‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿»»¬»…ƒ¿»≈«…ƒ¿«

ÌˆÚ ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ ‰‡Ó eÈ‰L ÔB‚k .˙BÓˆÚ61- ¬»¿∆»≈»¬ƒ»¿∆¿ƒ∆∆
ÚÂ ‰Úa¯‡ ‰‡Ó eÈ‰ .ÌÏL ˙Ók el‡ È¯‰- ÌÈ¯O ¬≈≈¿≈»≈»≈»«¿»»¿∆¿ƒ

‰Ê Ì„‡ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙BÓˆÚ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿»¬»««ƒ∆»»»»∆
Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ÂÈ¯·È‡a ¯ÒÁ B‡ ÂÈ¯·È‡a ¯˙È»≈¿≈»»»≈¿≈»»≈«¿ƒƒ
Úaˆ‡ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;Ì„‡ Ïk ·¯ ÔÈÓ ÏÚ ‡l‡∆»«ƒ¿«…»»»∆»ƒ≈»¿»∆¿«

‡È‰L ,„i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ ‰˙È‰L B‡ Ô¯tˆ da LiL∆≈»ƒ…∆∆»¿»ƒ¿∆∆«««»∆ƒ
ÔÈnÏ ‰ÏBÚ62e¯‡aL BÓk ,63. »«ƒ¿»¿∆≈«¿

מ"א.54) פ"ב ראה 55)אהלות הרקיבו. שלא כלומר,
הי"א. יגע...56)לקמן "אשר טז): (שם, בתורה כתוב

מדבר  שהכתוב ואףֿעלֿפי בקבר", או אדם בעצם או במת
מפני  אוהל טומאת לענין ב'ספרי' ממנו למדו בנגיעה,
אדם" "עצם הנקרא שכל כאן, רבינו ומבאר למת. ההיקש
כותב  מאהלות, פ"א סוף למשנה ובפירושו באוהל. מטמא
לאדם  העצם ייחס אדם", בעצם "או ה': מאמר וזה רבינו:
דינו  יהיה אז האדם, גשם כלל כמו ובשר עצם בו שיהיה עד

בכללו. המת וכן 57)כדין לבדה, שהשדרה מכאן,
נב, נזיר במס' שהרי עליו, (תמהו מטמאות. לבדה הגולגולת
שידרה  או גולגולת, או שידרה המשנה כוונת אם שאלו - א
מהן  אחת לא אבל באוהל, מטמאות ביחד שתיהן וגולגולת
מהן  אחת שכל רבינו פוסק ולמה נפשטה, לא והבעיה
כאן) בכסףֿמשנה (מובא קורקוס והר"י ודאי. מטמאת
גולגולת, או שדרה בפירוש שם אומר ששמאי מפני מבאר,
מחלוקת  לחדש לנו אין דעתו, נגד ברור דבר מצאנו ולא

עצמנו). בתקופת 58)מדעת כסף של רומית מטבע
ה"ג.59)המשנה. פ"ג אהלות שם:60)תוספתא,

אחד  ושוק ירכות לשתי והואֿהדין א. מה, בכורות
מובן 61)(תוספתא). ושמונה. ארבעים מאתים מן רוב

הגולגולת. או השדרה ביניהן כשאין שמדובר,
שתי 62) לו שהיו ובמקרה שלו, איברים מנין לפי ומחשבין

ממאה  בפחות באוהל מטמאות העצמות אין יתירות אצבעות
אינה  אחת יתירה אצבע רק לו היתה ואם ושש. עשרים
248 מן הרוב כמו עולה 249 מן הרוב שהרי כלום, מוסיפה

.125 מד.63)היינו: אות ראה בה"ז. למעלה

.Ë·¯ ‡ÏÂ ÔÈÓ ·¯ Ô‰a ÔÈ‡L ˙n‰ ˙BÓˆÚ ¯‡L¿»«¿«≈∆≈»∆…ƒ¿»¿……
‰È‰ Ì‡ ,‰ÓÏL ˙ÏbÏb ‡ÏÂ ‰ÓÏL ‰¯„L ‡ÏÂ ,ÔÈaƒ¿»¿…ƒ¿»¿≈»¿…À¿…∆¿≈»ƒ»»

·w‰ Ú·¯ Ô‰a64ÚbÓa ˙Ók ÌÈ‡nËÓ el‡ È¯‰ - »∆…««»¬≈≈¿«¿ƒ¿≈¿«»
Ï‰‡·e ‡OÓ·e65ÌˆÚ elÙ‡ ,Ú·¯Ó ˙BÁt eÈ‰ . ¿«»¿…∆»»≈…«¬ƒ∆∆

‡nËÓ BÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ - ‰¯BÚOkƒ¿»¿«≈¿«»¿«»¿≈¿«≈
Ï‰‡a66. ¿…∆

בינוניות.64) ביצים שש והלוג לוגים, ארבעה מכיל הקב
מרוב 65) עצמות "רובע שנינו: מ"א, פ"ב אהלות במשנה

פ"א  בעדיות ביתֿהלל דעת היא וכן המנין", מרוב או הבנין
מרוב  הן אם אלא מטמא אינו עצמות שרובע ומשמע מ"ו,
בניגוד  רבינו דברי יהיו שלא וכדי הבנין. מרוב או המנין
לומר  שהתכוון לפרש, עלינו - משנה ולסתם לביתֿהלל
או  המנין רוב מן הן אבל בנין, ורוב מנין רוב בהן שאין
"שאינן" ולא "בהן" שאין וכתב דייק ולפיכך הבנין. רוב

כסףֿמשנה). (ראה שנינו:66)מרוב שם, עדיות במשנה
אחת  עצם אפילו פירוש, אחד". בעצם אפילו אומר, "שמאי
רבינו  וסובר באוהל, מטמאה הקב רובע בה שיש גדולה

כמותו. הלכה ואין היא יחיד שדעת

.È‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - Ú·¯ Ba LÈ elÙ‡ ,„Á‡ ÌˆÚ ‰È‰»»∆∆∆»¬ƒ≈…«¬≈∆¿«≈
„Á‡ ÌˆÚ ˙‡ÓË .Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»¿≈¿«≈¿…∆À¿«∆∆∆»
,ÌˆÚa Ú‚p‰ ÏÎÂ :¯Ó‡pL ÈÙÏ .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰¬»»ƒƒ«¿»¿ƒ∆∆¡«¿»«…≈««∆∆
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zn z`neh zekld - dxdh xtq - hay 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עליו  שיהיו שצריך לענין ה'ספרי' של הדרשה את דוחה
נה. אות להלן וראה ועצמות. וגידים כרבי 16)בשר

כתב  לא למה לתמוה, [ויש ב. קכח, חולין עקיבא,
שפרט  כמו בשר עליה שאין מפני מטמאה אינה שארכובה
ארכובה  עקיבא שלרבי אמרו, שם בגמרא הרי וכוליה, לשון

וצ"ע]. בשר? עליה שאין מפני מטמאה ואף17ֿ)אינה
"אלו  שונים: אנו מ"ה, פ"ב באהלות הרבה. שנשאר עלֿפי
ומדגיש  עצמו". שחסר החי מן ואבר טהורים... חסרו שאם
עצם  לבין החי מן אבר בין ההבדל את בפירושו רבינו שם
בשר  עליו אין ואפילו כשעורה בו יש אם שמטמא המת מן
מן  שהוא כל חסר אם מטמא אינו החי מן אבר אבל כלל,

שלא 18)העצם. באבר הזה כשיעור בשר חסרון יהיה אם
ויתרפא. ארוכה יעלה מ"ה.19)נתלש פ"א כלים

מ"ג.21)שם.20) פ"ו עדיות

.„¯·È‡22‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ˙n‰ ÔÓ L¯Bt‰ ≈»«≈ƒ«≈¿«≈¿«»¿«»
¯Oa ,B˙i¯·k ÌÏL ‰È‰iL ‡e‰Â .˙Ók Ï‰‡·e¿…∆¿≈¿∆ƒ¿∆»≈ƒ¿ƒ»»»
¯Oa ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ ,BÓˆÚ ¯ÒÁ .˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â¿ƒƒ«¬»»««¿ƒƒ¿«»»»»

ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ - ˙ÈÊk23¯ÒÁ ‡ÏÂ ¯Oa‰ ¯ÒÁ . ¿«ƒ¿«≈¿≈»≈»««»»¿…»«
ÌˆÚ‰24- ÈÁa ‰Îe¯‡ ˙BÏÚÏ È„k ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ : »∆∆ƒƒ¿«»»¿≈«¬¬»¿«

¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ¿«≈¿≈»≈¿ƒ»¬≈ƒ¿»
n‰ ˙BÓˆÚ¯Oa‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ÌÈ˙25. «¿«≈ƒ∆≈¬≈∆«»»

ומדובר 22) אלינתן. בן נחוניא ורבי יהושע רבי העיד שם,
הכל, לדברי מטמא המת מן כזית שהרי כזית, בו כשאין

מ"א). פ"ב (אהלות שלם אבר אינו מפני 23)ואפילו
הקודמת. באות ראה ה"ב 24)הבשר. בפ"ג לקמן שם.

העצם. מן מקצת חסר דין רבינו יתבאר 25)מבאר ודינן
יש  אם .1 החי: מן א) שלם: אבר דיני סיכום בפ"ג. לקמן
במשא  במגע שהוא בכל מטמא ועצמות, גידין בשר בו
ויתרפא  שיחזור כדי ונשאר הבשר מן חסר אם .2 ובאוהל:
אם  .3 ובאוהל: במשא במגע מטמא – נתלש שלא באבר
לא  אבל ובמשא במגע מטמא – זה כשיעור נשאר לא
באבר  שיש אףֿעלֿפי העצם, מן מקצת חסר .4 באוהל:
יש  אם .1 המת: מן אבר ב) כלל. מטמא אינו – בשר כזית
.2 ובאוהל: במשא במגע, מטמא - ועצמות גידין בשר בו
שיחזור  כדי בנשאר שאין אע"פ כזית, ונשאר הבשר מן חסר
במשא  במגע, מטמא – נתלש שלא החי מן באבר ויתרפא
אבל  ובמשא, במגע מטמא – כזית נשאר לא .3 ובאוהל:
בשר  כזית עליו ואין העצם מן שהוא כל חסר .4 באוהל: לא
ניטל  שלא אע"פ באוהל, לא אבל ובמשא, במגע מטמא –

ה"ב). פ"ג לקמן (ראה הבשר מן כלום

.‰ÁÓ26‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ ‡e‰ È¯‰ - ÌˆÚ‰ CB˙aL …«∆¿»∆∆¬≈«¬∆¬»
ıeÁaÓ27˙ÈÏe˜ ,CÎÈÙÏ .28Ìe˙q‰ ÌˆÚ ‡e‰Â ,˙n‰ ƒ«¿ƒ»ƒ«≈¿∆∆«»

‰Îe¯‡ ˙BÏÚÏ È„k ÁÓ dÎB˙a LÈ Ì‡ ,ÂÈ˙Bˆ˜ ÈMÓƒ¿≈¿»ƒ≈¿»…«¿≈«¬¬»
„„˙n‰ ÁÓ da ‰È‰ .ÌÏL ˙Ók ‰Ê È¯‰ -29Ì‡ , ¬≈∆¿≈»≈»»»…««ƒ¿«¿≈ƒ

Èt ÏÚ Û‡ .Ï‰‡a ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊk Ba LÈ≈¿«ƒ¬≈∆¿«≈¿…∆««ƒ
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÂÈ„„ˆ ÏkÓ Ìe˙Ò ÌˆÚ‰L30 ∆»∆∆»ƒ»¿»»À¿»««

‰ÏBÚÂ31˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,32¯‡a˙iL BÓk ,33Án‰L . ¿»««¿∆∆¿∆ƒ¿»≈∆«…«
¯·c ÏÎÏ ¯O·k34. ¿»»¿»»»

א.26) קכה, חולין ואביי, יוחנן שבפנים 27)כרבי המוח

מבחוץ. העצם על בשר שיעלה הירך 28)גורם עצם
ומתנדנד.29)העגולה. בפנים העצם מן מנותק

העצם.30) דרך כנגדה 31)פורצת הנמצא כל ומטמאה
ממנה. אינה 32)למעלה הצדדים מן אבל תחתיה,

פ"ז.33)מטמאה. ה"ב.34)לקמן פ"א אהלות תוספתא

.Â¯·È‡‰35ÌÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰Â36Èt ÏÚ Û‡Â ,Ì„‡a »≈»¿«»»«¿À¿»ƒ»»»¿««ƒ
ÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L- Ì„‡‰ ˙Ó .ÌÈ¯B‰Ë - ˙BÈÁÏÂ ¯Ê ∆≈¿ƒ«¬…¿ƒ¿¿ƒ≈»»»
¯B‰Ë ¯Oa‰ È¯‰37ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ ¯·È‡‰Â , ¬≈«»»»¿»≈»¿«≈ƒ≈»ƒ

ÈÁ‰38ÔÈa ‰Ó .˙n‰ ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ BÈ‡Â ««¿≈¿«≈ƒ≈»ƒ«≈«≈
¯Oa ,ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ?˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Ï ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡≈»ƒ««¿≈»ƒ«≈≈»ƒ««»»

epnÓ L¯Bt‰39ÌÈ¯B‰Ë - epnÓ L¯Bt‰ ÌˆÚÂ40; «≈ƒ∆¿∆∆«≈ƒ∆¿ƒ
L¯Bt‰ ÌˆÚÂ epnÓ L¯Bt‰ ¯Oa ,˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â¿≈»ƒ«≈»»«≈ƒ∆¿∆∆«≈
ÔÈ‡nËÓe ÌÏM‰ ˙n‰ ÔÓ ÌÈL¯ÙÓk - epnÓƒ∆ƒ¿…»ƒƒ«≈«»≈¿«¿ƒ

Ô¯eÚLa41. ¿ƒ»

ב.35) קכט, חולין במשנה, שמעון ורבי מאיר רבי מחלוקת
מאיר. כרבי ואינם 36)ופסק לגמרי, ניתקו ולא תלויים

(רבינו  במקומם בחזרה ולהידבק להתרפאות יכולים
שם). ב)37)בפירושו עג, (שם ניפול" עושה "מיתה

הוא  והרי המדולדל, האבר את מפילה המיתה פירוש,
אלא  המת, בשר דין לו אין ולפיכך המיתה, ברגע כנתלש

מטמא. שאינו החי, מן שנתלש נתבאר 38)בשר שדינו
נגד 39)בה"ב. נחוניא, ורבי יהושע כרבי מ"ג. פ"ו עדויות

אליעזר. רבי רש"י 40)דעת שנתלש. כאבר מטמאים אינם
מן  למדו החי מן אבר שטומאת מפני הטעם, מפרש שם
כלומר, הבהמה", מן ימות "וכי לט): יא, (ויקרא הכתוב
מטמאה  אינה החלק מיתת שלפני ומשמע הבהמה, מן חלק
שם. נחוניא רבי נגד יהושע, ורבי אליעזר כרבי פסק כלל.

לקמן.41) שיתבאר

.ÊÔ‰Ï ÔÈ‡ ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈ·e≈≈»ƒ««≈≈»ƒ«≈≈»∆
¯eÚL42ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .43ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÌÈ˙‡Ó : ƒ»¿¬»ƒ»«ƒ¿»¿«¿»ƒ

ÌÈ„È‚Â ¯Oa Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,LÈ‡a LÈ ÌÈ¯·È‡≈»ƒ≈¿ƒ»∆»¿∆»≈∆»»¿ƒƒ
ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈpM‰ ÔÈ‡Â ,ÌˆÚÂ44‰M‡·e ;45ÌÈ˙‡Ó ¿∆∆¿≈«ƒ«ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ

B˙i¯·k L¯tL Ô‰Ó ¯·È‡ Ïk .ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â46ÔÈa , ¿∆»«¬ƒƒ»≈»≈∆∆≈«ƒ¿ƒ»≈
;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,˙n‰ ÔÓ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓƒ««≈ƒ«≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆

‰M‡aL ˙B¯˙È ÌÈ¯·È‡ ‰LÏMÓ ıeÁ47ÔÈ‡L , ƒ¿»≈»ƒ¿≈∆¿ƒ»∆≈»
‰¯˙È Úaˆ‡ ÔÎÂ .Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ48ÌˆÚ da LiL ¿«¿ƒ¿…∆¿≈∆¿«¿≈»∆≈»∆∆

„i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ Ì‡ :Ô¯tˆ da ÔÈ‡Â49‰ÏBÚ - ¿≈»ƒ…∆ƒƒ¿∆∆«««»»
ÌÈ¯·È‡‰ ·¯ ÔÈÓÏ50„i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ dÈ‡ Ì‡Â ; ¿ƒ¿«…»≈»ƒ¿ƒ≈»ƒ¿∆∆«««»

‡OÓ·e ÚbÓa ‰‡nËÓ -51.Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡Â , ¿«¿»¿«»¿«»¿≈»¿«¿»¿…∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ d˙‡ÓËÂ52È¯‰ - Ô¯tˆ da ‰È‰ Ì‡Â . ¿À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»ƒ…∆¬≈

ÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ¯·È‡‰ ¯‡Lk ‡È‰ƒƒ¿»»≈»ƒƒ¿≈»»¿À¿»«
‰nÏÂ .˙¯tÒp‰ ÌeMÓ ‰¯Êb ?˙¯tÒ dÈ‡L Úaˆ‡∆¿«∆≈»ƒ¿∆∆¿≈»ƒ«ƒ¿∆∆¿»»
ÚÈ„B‰Ï È„k ,¯k‰ dÏ eOÚ ?Ï‰‡a ‰e‡nË ‡Ï…ƒ¿»¿…∆»»∆≈¿≈¿ƒ«
eÙ¯OÈ ‡lL È„k ,‰¯Êb ÌeMÓ Ì‰È¯·cÓ d˙‡ÓhL∆À¿»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»¿≈∆…ƒ¿¿

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z d˙‡ÓË ÏÚ53. «À¿»»¿»¿»»ƒ

מ"ז.42) פ"א כל 43)אהלות של מפורש פירוט מ"ח, שם
מ"ג.44)האיברים. פ"ג א.45)אהלות מה, בכורות
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znקעו z`neh zekld - dxdh xtq - hay 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ67‡nËÓ ‰¯BÚOk ÌˆÚ elÙ‡ : »¿ƒƒ«¿»¬ƒ∆∆ƒ¿»¿«≈
ÔÈ„ ‡e‰ È¯‰ ,‰ÎÏ‰ B˙‡ÓhL ÈÙÏe .‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»¿ƒ∆À¿»¬»»¬≈ƒ

‰¯Bz68.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ »¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

במקרא,67) רמז לה שיש השמועה, מפי היא הלכה פירוש,
יב. אות למעלה ראה גמורה. דרשה אינה אבל

בין 68) כשעורה עצם רבינו מונה טהרות, לסדר בהקדמתו
בנזיר  מפורשת ומשנה כאן, בו שחזר וברור דרבנן, אבות

כשעורה. עצם על מגלח שהנזיר אומרת, – ב מט,

.‡È˙Ó69- ·˜¯ eOÚÂ ¯·wa ÂÈ˙BÓˆÚ e·È˜¯‰L ≈∆ƒ¿ƒ«¿»«∆∆¿«¬»»
ÌÈÙÁ ‡ÏÓ70Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ·˜¯ B˙B‡Ó71 ¿…»¿«ƒ≈»»¿«≈¿«»¿…∆

ÚbÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â ;˙Ók¿≈¿≈¿«≈¿«»¿ƒ∆ƒ∆¿»ƒ«
BlÎa72- ÌÈÓa BÏa‚ elÙ‡Â .„Á‡ Ûe‚ BÈ‡ È¯‰L , ¿À∆¬≈≈∆»«¬ƒƒ¿¿«ƒ

¯eaÁ BÈ‡73. ≈ƒ

מ"ב.69) פ"ב תרווד".70)אהלות "מלא נאמר: במשנה
רש"י: (פירש היד פיסת מלא חזקיה: מפרש - ב נ, ובנזיר
כר' ופסק חפניו. מלא מפרש: יוחנן ורבי אצבעות), בלי
רבי  שדעת אמרו שם שבגמרא מפני רבו, חזקיה  נגד יוחנן
שם) רש"י (ראה מאיר כרבי וחזקיה כחכמים, יוחנן

כולו.71)(כסףֿמשנה). על והאהיל כולו את נשא שהרי
קכו,72) (חולין הנוגע לגוף ביותר הקרובים בפירורים רק
שם.73)ב). אהלות משנה,

.·È˙n‰ Ìc74;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ˙Ók ‡nËÓ ««≈¿«≈¿≈¿«»¿«»¿…∆
.LÙp‰ ‡e‰ Ìc‰ Èk :¯Ó‡Â ,Ì„‡‰ LÙa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆»»»¿∆¡«ƒ«»«»∆

˙ÈÚÈ·¯ ?B¯eÚL ‰nÎÂ75Ìc‰ ˙ÈˆÓz elÙ‡ .76Ïk , ¿«»ƒ¿ƒƒ¬ƒ«¿ƒ«»»
.˙n‰ Ï‰‡a ‡nËÓ ˙ÈÓeÓ„‡ Ba LiL ÔÓÊ¿«∆≈«¿ƒ¿«≈¿…∆«≈

הביצה.75)שם.74) וחצי כביצה = הלוג רביעית
קצת 76) בו ויש צלול, נוזל הגוש סביבות נשאר שנקרש, דם

שהוא  מפני הדם" "תמצית נקרא זה נחל אדמומית. מראה
חולין הדם. מן דדמא".מתמצה "צללתא ב: פז,

.‚ÈÏk ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰¯ÈÁ Ì„ elÙ‡ ,ÈÁ‰ Ìc«««¬ƒ«¿ƒ»¬≈∆»»
·¯Ú˙ .ÈÁ ‡e‰L ÔÓÊ77‰B¯Á‡a epnÓ ‡ˆiL Ìc‰ ¿«∆«ƒ¿»≈«»∆»»ƒ∆»«¬»

ÏÎÂ ,˙nL ¯Á‡ epnÓ ‡ˆiL Ìc‰ ÌÚ ‰˙ÈÓÏ CeÓÒ»¿ƒ»ƒ«»∆»»ƒ∆««∆≈¿»
ÌÈiÁÓ ‡ˆÈ ‰nk Úe„È ÔÈ‡Â ,˙ÈÚÈ·¯ ˙B·B¯Úz‰««¬¿ƒƒ¿≈»««»»»≈«ƒ
ÌÈiÁÓ ˙ÈÚÈ·¯ ÈˆÁ elÙ‡ ,‰˙ÈÓ ¯Á‡ ‡ˆÈ ‰nÎÂ¿«»»»««ƒ»¬ƒ¬ƒ¿ƒƒ≈«ƒ
,‰Òe·z Ì„ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡ dÈˆÁÂ¿∆¿»««ƒ»¬≈∆ƒ¿»«¿»
È¯·cÓ B˙‡ÓhL ‡l‡ ,Ï‰‡·e ÚbÓ·e ‡OÓa ‡nËÓe¿«≈¿«»¿«»¿…∆∆»∆À¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ78. ¿ƒ

היא 77) שזו אמרו, - א עא, שבנדה מפני שם, עקיבא כרבי
חכמים. ב.78)דעת סב, נדה

.„È‚e¯‰79ÛhÓ BÓ„Â ‰hn‰ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰L »∆»»À»««ƒ»¿»¿«≈
¯Á‡ ÛhÓ Ìc‰ È¯‰Â ˙Óe ,‡n‚Ï „¯BÈÂ ÈÁ ‡e‰Lk¿∆«¿≈¿À»≈«¬≈«»¿«≈««
;¯B‰Ë daL Ìc‰ Ïk È¯‰ - ‡nb d˙B‡Ï „¯BÈÂ B˙BÓ¿≈¿»À»¬≈»«»∆»»

‰BL‡¯ ‰BL‡¯ ‰tË ‰thL80‡ˆiL Ìca ‰ÏËa ∆ƒ»ƒ»ƒ»ƒ»¿≈»«»∆»»
dlk ˜ÙÒÂ ,„·Ïa Ìc ˙ÈÚÈ·¯ epnÓ ‡ˆÈ .ÌÈiÁÓ≈«ƒ»»ƒ∆¿ƒƒ»ƒ¿«¿»≈À»
‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï dlk ˜ÙÒ ÌÈiÁÓ≈«ƒ»≈À»¿««ƒ»¬≈¿≈À¿»
,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a da Ú‚Bp‰Â ,˙B˜Ùq‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿≈¿«≈«»ƒ¿«»ƒ»≈

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a81. ƒ¿»«ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

א.79) עא, לתוך 80)שם שנפלה ראשונה טיפה פירוש,
דינה  השניה וכשנפלה ברוב, בטלה – מחיים שיצא הדם

שלאחריהן. הטיפות וכן ובטלה, בהל'81)כראשונה
ואילך. מפט"ז הטומאות אבות

.ÂË¯·w‰82ÚbÓa ‡nËÓ BÎB˙a ‰‡Óh‰L ÔÓÊ Ïk «∆∆»¿«∆«À¿»¿¿«≈¿«»
ÌˆÚ· B‡ ˙Ó· B‡ :¯Ó‡pL ;‰¯Bz ÔÈc ,˙Ók Ï‰‡·e¿…∆¿≈ƒ»∆∆¡«¿≈¿∆∆
Ú‚Bp‰ B‡ ¯·˜ ÏL Bb‚a Ú‚Bp‰ „Á‡Â .¯·˜· B‡ Ì„‡»»¿»∆¿∆»«≈«¿«∆∆∆«≈«

ÂÈÏ˙Îa83Èea ‰È‰iL ‡e‰Â .84Ìe˙ÒÂ85Ck ¯Á‡Â ƒ¿»»¿∆ƒ¿∆»¿»¿««»
ÌÈÏk „ÈÓÚn‰ Ï·‡ .Ï‰‡·e ÚbÓa ‡nËÓ Blk ‰È‰Èƒ¿∆À¿«≈¿«»¿…∆¬»««¬ƒ≈ƒ
ÂÈÏÚ ‰qÎÂ ,˙n‰ Ècˆa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ B‡¬»ƒ¿«≈»∆¿ƒ≈«≈¿ƒ»»»
Èeqk‰ ‰Ê - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡a B‡ ÌÈÏÎa ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿≈ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆∆«ƒ

‡¯˜ ‰ÏÚÓÏÓ Ïhn‰86ÔÈ„„v‰ el‡Â ,ÏÏB‚ «À»ƒ¿«¿»ƒ¿»≈¿≈«¿»ƒ
ÔÈ‡¯˜ Ô‰ÈÏÚ ÔÚL ‡e‰L ÏÏBb‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚn‰««¬ƒƒ∆«≈∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»ƒ
ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ ,˜ÙBc‰ B‡ ÏÏBb‰ ,Ì‰ÈLe ;˜ÙBc≈¿≈∆«≈«≈¿«¿ƒ¿«»
ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô˙‡ÓËÂ ,¯·˜k Ï‰‡·e¿…∆¿∆∆¿À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»

‡OÓa ÔÈ‡nËÓ87ÌÈÏ·Áa ÏÏBb‰ ¯¯b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .88 ¿«¿ƒ¿«»¿ƒ»ƒ»««≈«¬»ƒ
BËÓL B‡ B¯¯‚ B‡ ˙n‰ ˙‡ Ba ‰qkL „Ú,˙n‰ ÏÚÓ «∆ƒ»∆«≈¿»¿»≈««≈

BËÓL B‡ ÏÏBb‰ ÂÈÏÚ „ÈÓÚ‰L „Ú ˜ÙBc‰ ¯¯bL B‡∆»««≈«∆∆¡ƒ»»«≈¿»
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÏÏBb‰ ˙ÁzÓ ÌÈÏ·Áa89ÌÈ¯·„e . «¬»ƒƒ«««≈¬≈∆»¿»ƒ

˜ÙBc‰ ˙‡ ÔÈÎÓBqL90ÔÈ˜ÙBc ˜ÙBc ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â , ∆¿ƒ∆«≈¿≈«ƒ¿»ƒ≈¿ƒ
ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ -91. ¬≈≈¿ƒ

מ"א.82) פ"ז במקום 83)אהלות שיש בתנאי, שם,
אין  ואם פנוי, טפח ברום טפח על טפח בפנים הטומאה
הטומאה. כנגד אלא הצדדים מן מטמא אינו הזה כשיעור

אדם.84) טפח,85)בידי על טפח פתוח הוא ואם
הפתח. דרך יוצאת שם 86)הטומאה ד' למשנה בפירושו

הם  הדופק עצמו, הקבר הם ודופק שגולל רבינו, כתב
דעת  (וכן שלמעלה הכיסוי הוא והגולל הכתלים, ארבעת
הם  שניהם ודופק שגולל ומפרש בו, חזר כאן אבל רש"י),

שם). יוםֿטוב' 'תוספות (ראה הקבר רבינו 87)על
עצמו  במת שמשא מפני הטעם, כתב הנ"ל למשנה בפירושו
גזרו  לא מנבילה, בקלֿוחומר נלמד אלא בתורה מפורש אינו
מטמאים  ודופק שגולל אומר כאן והראב"ד ודופק. בגולל
יגע  אשר וכל הכתוב: מן עקיבא רבי למד מגע התורה. מן
לא  משא אבל השדה" פני מ"על ואהל טז), יט, (במדבר כו'

בתורה. בו.88)נזכר נגע את 89)ולא שגרר האדם
שם.91)מצדדיו.90)הגולל. משנה,

.ÊËn‰ ˙BÓˆÚ e„·‡Â ¯·˜ da L¯ÁpL ‰„O˙ »∆∆∆¡«»∆∆¿»¿«¿«≈
d¯ÙÚa92‡nËÓ d¯ÙÚÂ .Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - «¬»»ƒ«ƒ¿≈≈«¿»«¬»»¿«≈

dÈ‡Â ,‰¯BÚOk ÌˆÚ da LÈ ‡nL ,‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»∆»≈»∆∆ƒ¿»¿≈»
‡nËÓ Ô¯ÙÚ ÌÈnÚ‰ ˙Bˆ¯‡ Ïk ÔÎÂ .Ï‰‡a ‰‡nËÓ¿«¿»¿…∆¿≈»«¿»«ƒ¬»»¿«≈
.Ô‰a ÔÈ¯‰Ê ÔÈ‡L ˙BÓˆÚ‰ ÈtÓ ‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»ƒ¿≈»¬»∆≈ƒ¿»ƒ»∆

ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡ÓËÂ93,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¿À¿«≈«¿»¿∆∆»«ƒƒƒ¿≈¿ƒ
¯‡a˙iL BÓk94. ¿∆ƒ¿»≈

פ"י.92) לקמן ראה מ"ב. פי"ח ב:93)אהלות יד, שבת
גזרו  ירושלים, איש יוחנן בן ויוסי צרידה איש יועזר בן יוסי

העמים. ארץ על הי"ב.94)טומאה פ"ט לקמן
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קעז zexiky zekld - mihtyn xtq - hay c"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriyhay 'kÎc"i -t"yz'd

ה'תש"פ  שבט י"ד ראשון יום

-mihtynxtq
zExikV zFkld¦§§¦

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אם 1) אונס בהן ואירע ספינה או בהמה שוכר דין יבאר

ודין  אחרת, ספינה או בהמה לו להעמיד המשכיר חייב
ודין  לאחר, להשכירו השוכר ורצה קצוב לזמן בית משכיר
סתם  בית משכיר ודין לך משכיר אני כזה בית או זה בית

סתם. עלייה או

.‡‰Ó‰a‰ ˙‡ ¯ÎBO‰2‰˙ÏÁÂ ,3B‡ ˙Èh˙L B‡ «≈∆«¿≈»¿»¿»ƒ¿«≈
dÙBÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÏn‰ ˙„B·ÚÏ ‰Á˜Ïƒ¿¿»«¬««∆∆««ƒ∆≈»

¯ÊÁÏ4‰ÎÈÏ‰ C¯„ ‰Á˜Ï Ì‡ ,5¯ÈkOn‰ È¯‰ - «¬…ƒƒ¿¿»∆∆¬ƒ»¬≈««¿ƒ
EÈÙÏ ClL È¯‰ :¯ÎBOÏ ¯ÓB‡6B¯ÎO BÏ ÔzÏ ·iÁÂ , ≈«≈¬≈∆»¿»∆¿«»ƒ≈¿»

ÌÏLÓ7?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .8˙‡OÏ d¯ÎOLa »¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»»≈
L ÈBOÓ ‰ÈÏÚ‰„t˜‰ ‡Ïa BÎÈÏL‰Ï ¯LÙ‡9Ï·‡ ; »∆»«∆∆¿»¿«¿ƒ¿…«¿»»¬»

˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ‰ÈÏÚ ˙‡OÏ B‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï d¯ÎO Ì‡ƒ¿»»ƒ¿…»∆»»≈»∆»¿≈¿ƒ
¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10Ì‡ , ¿«≈»∆«»¿«¬ƒ¬«≈ƒ

¯BÓÁ epnÓ ¯ÎO11¯ÈÊÁÈ - „ÈÓÚ‰ ‡Ï Ì‡Â ; »«ƒ∆¬¿ƒ…∆¡ƒ«¬ƒ
¯ÎO‰12da CÏ‰L ‰nk ¯ÎO ÏÚ BnÚ ·MÁÈÂ ,13. «»»ƒ«≈ƒ«¿««»∆»«»

שם:2) וגמרא עח. בבאֿמציעא בברקית,3)משנה,
עש  אותה שתקף או עוורון, הגורם בעיניה תבלול שעלה
למלאכה  היא ראויה ועדיין שם). (גמרא רגליה האוכלת

שי). סימן כשמואל.4)('טור' יצא 5)שם, לא כלומר,
בדרכים  נמצאים שהם הבהמות להחרים אלא המלך מן הצו

מגידֿמשנה). חננאל, רבינו וכפירוש כלומר,6)(שם,
אצלך, שכורה שהיא בזמן אלו מקרים בה שפגעו גרם גורלך
ראויה  כשהבהמה המדובר, שהיא. כמו לפניך היא והרי
גורמת  שהמחלה אלא מחלתה, למרות למלאכתה עדיין
זו  בהטרדה לראות אין בדרך, עיכוב וגם יתירה טירחה
את  לחייב שיהא כדי עד השכירות בתנאי חמור שינוי
המבואר  נשברה, או מתה כדין אחר חמור להעמיד המשכיר
סופה  שאין אע"פ המלך לעבודת בנלקחה וכן בה"ב. להלן
תנאי  כפי בה להשתמש השוכר ביכולת ואין לחזור,
הרי  המשכיר: אומר נלקחה, הליכה שבדרך כיון - השכירות
שהיתה  בזמן בדרכים הבהמה שנמצאה משום לפניך, שלך
נמצאת  היתה ואילו שתלקח, לה גרמת אתה אצלך, שכורה
על  החרמה צו יצא לא שהרי נלקחת, היתה לא ברשותי
העיכוב  חל שבסיבתך נמצא בבתים, הנמצאות הבהמות
חמור  לך להעמיד עלי מוטל ואין השכירות, תנאי למלא
חייב  - כללי הוא ההחרמה צו שאם יוצא, ומזה אחר.

(מגידֿמשנה). אחר חמור לו כפי 7)להעמיד בשלימות
ואין  בבריאותה, כשהיתה השכירות בחוזה שהוסכם המחיר
בריאה  בהמה שכירת במחיר שיש ההפרש בחלתה מחשבים
מנכים  אין המלך לעבודת בנלקחה וכן שוטה, או חולה לבין
נושא  השוכר אלא בה, הלך שלא הדרך בעד השכירות מדמי

שהיא  בזמן אלו למקרים גרם שמזלו מפני ההפסד, בכל
מגידֿמשנה). ראה פ"ז. שם (תוספתא לו שכורה

לפניך 8) שלך הרי המשכיר אומר - נשתטית או שבחלתה
ט). הערה להלן וראה - על 9)(מגידֿמשנה לדקדק מבלי

שביר, מחומר אינו שהמשא היינו המשא, נפילת מקום
ראויה  עדיין כן ואם ינזק, ולא מקום בכל להשליכו ואפשר
מחמת  - תיפול אם גם שהרי לה, שנשכרה למלאכה הבהמה
המשא  יוזק לא הפחתים מן באחת - חוליה  או שטותה

לפניך,10)שעליה. שלך הרי לומר יכול המשכיר ואין
שהרי  השכירות, בתנאי שינוי אלו במקרים לראות שיש
שעלולה  משום השכירות, תנאי למלא ראויה אינה הבהמה
באחת  תיפול אם הזכוכית, לכלי או לרוכב להזיק היא
המגידֿמשנה  ומבאר חוליה. או שטותה מחמת הפחתים
למשא  ובין סתם, למשא שכרו בין המחלק - זה דין שאין
גם  בנלקחה, אבל נשטית. או בחלתה אלא - זכוכית כלי
שלך  הרי המשכיר: אומר זכוכית, לכלי או לרכיבה בשכרה
הרי  לו אומר - המלך לעבודת שבנלקחה הדין שהרי לפניך,
על  ה) הערה למעלה שביארנו (כמו מבוסס לפניך, שלך
שתלקח, לבהמה נגרם השוכר שבסיבת המשכיר, טענת
כלי  למשא או לרכיבה בשכרה גם יפה כוחה זו וטענה
את  השוכר אלעזר: בן שמעון רבי בשם עט. (שם זכוכית
ברגליה. או בעיניה (חלתה והבריקה עליה לרכוב החמור
אחר  חמור לו להעמיד חייב - שנשתטתה או עח:) שם ראה
דין  פירוש, דמי" כלרכוב - זכוכית וכלי פפא, רב אמר וכו'.

רכיבה). כדין זכוכית כלי נוסף:11)משא וונציא ובדפוסי
חייב  המשכיר כלומר, ששכר" כאותה אחרת בהמה "או
חמור  השכיר אם כגון לו, שהשכיר הבהמה כמין להעמיד
ה"ה: ז, בפרק בבאֿמציעא (בתוספתא סרס לו יעמיד לא -

ישנה  לא לחבירו, בהמה הבהמה.המשכיר את לו (המשכיר)
וכו'). הפרד על יושיבנו לא - חמור לו אפילו 12)השכיר

המשכיר. בחזקת והוא שכרו, השוכר לו הקדים
הכוונה 13) - אחר חמור להעמיד חייב שאמרו זה כלומר,

בעיסקת  שהוסכם כפי השכר בכל רוצה המשכיר שאם
הרי  לו לומר יכול ואינו אחר, חמור לו יעמיד - השכירות
בעיסקת  להמשיך ברצונו אין אם אבל לפניך, שלך
השכר  לשוכר ומחזיר (מגידֿמשנה) בידו הרשות השכירות,
בידו  ומעכב הבהמה, הלכה שלא הדרך שארית בעד שקיבל
במה  השוכר נהנה שהרי בה, הלך שכבר הדרך בעד השכר
בדרכו  להמשיך אחרת בהמה לשכור ובידו כאן, עד שהגיע

אילו). בד"ה וב'תוספות' עט. גמרא (ראה

.·‰¯aL B‡ ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó14˙‡OÏ d¯ÎOL ÔÈa ,15 ≈»«¿≈»ƒ¿¿»≈∆¿»»»≈
Ì˙Ò ¯BÓÁ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ,·k¯Ï d¯ÎOL ÔÈa16È‡ ≈∆¿»»ƒ¿…ƒ»«¬¿»¬ƒ
¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - CÏ ¯ÈkOÓ17ÏkÓ «¿ƒ»«»¿«¬ƒ¬«≈ƒ»

ÌB˜Ó18¯kÓÏ ¯ÎBOÏ LÈ - „ÈÓÚ‰ ‡Ï Ì‡Â ; »¿ƒ…∆¡ƒ≈«≈ƒ¿…
‰Ó‰a‰19¯ÎBO B‡ ,˙¯Á‡ ‰Ó‰a da ÁwÏÂ ,20‰Ó‰a «¿≈»¿ƒ«»¿≈»«∆∆≈¿≈»

ÁwÏ ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡ ,‰ÈÓ„a21ÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú , ¿»∆»ƒ≈¿»∆»ƒ««∆«ƒ««»
Ba ˜ÒtL22‰Ê ¯BÓÁ :BÏ ¯Ó‡ .23,CÏ ¯ÈkOÓ È‡ ∆»«»«¬∆¬ƒ«¿ƒ»
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‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ67‡nËÓ ‰¯BÚOk ÌˆÚ elÙ‡ : »¿ƒƒ«¿»¬ƒ∆∆ƒ¿»¿«≈
ÔÈ„ ‡e‰ È¯‰ ,‰ÎÏ‰ B˙‡ÓhL ÈÙÏe .‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»¿ƒ∆À¿»¬»»¬≈ƒ

‰¯Bz68.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ »¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

במקרא,67) רמז לה שיש השמועה, מפי היא הלכה פירוש,
יב. אות למעלה ראה גמורה. דרשה אינה אבל

בין 68) כשעורה עצם רבינו מונה טהרות, לסדר בהקדמתו
בנזיר  מפורשת ומשנה כאן, בו שחזר וברור דרבנן, אבות

כשעורה. עצם על מגלח שהנזיר אומרת, – ב מט,

.‡È˙Ó69- ·˜¯ eOÚÂ ¯·wa ÂÈ˙BÓˆÚ e·È˜¯‰L ≈∆ƒ¿ƒ«¿»«∆∆¿«¬»»
ÌÈÙÁ ‡ÏÓ70Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ·˜¯ B˙B‡Ó71 ¿…»¿«ƒ≈»»¿«≈¿«»¿…∆

ÚbÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â ;˙Ók¿≈¿≈¿«≈¿«»¿ƒ∆ƒ∆¿»ƒ«
BlÎa72- ÌÈÓa BÏa‚ elÙ‡Â .„Á‡ Ûe‚ BÈ‡ È¯‰L , ¿À∆¬≈≈∆»«¬ƒƒ¿¿«ƒ

¯eaÁ BÈ‡73. ≈ƒ

מ"ב.69) פ"ב תרווד".70)אהלות "מלא נאמר: במשנה
רש"י: (פירש היד פיסת מלא חזקיה: מפרש - ב נ, ובנזיר
כר' ופסק חפניו. מלא מפרש: יוחנן ורבי אצבעות), בלי
רבי  שדעת אמרו שם שבגמרא מפני רבו, חזקיה  נגד יוחנן
שם) רש"י (ראה מאיר כרבי וחזקיה כחכמים, יוחנן

כולו.71)(כסףֿמשנה). על והאהיל כולו את נשא שהרי
קכו,72) (חולין הנוגע לגוף ביותר הקרובים בפירורים רק
שם.73)ב). אהלות משנה,

.·È˙n‰ Ìc74;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ˙Ók ‡nËÓ ««≈¿«≈¿≈¿«»¿«»¿…∆
.LÙp‰ ‡e‰ Ìc‰ Èk :¯Ó‡Â ,Ì„‡‰ LÙa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆»»»¿∆¡«ƒ«»«»∆

˙ÈÚÈ·¯ ?B¯eÚL ‰nÎÂ75Ìc‰ ˙ÈˆÓz elÙ‡ .76Ïk , ¿«»ƒ¿ƒƒ¬ƒ«¿ƒ«»»
.˙n‰ Ï‰‡a ‡nËÓ ˙ÈÓeÓ„‡ Ba LiL ÔÓÊ¿«∆≈«¿ƒ¿«≈¿…∆«≈

הביצה.75)שם.74) וחצי כביצה = הלוג רביעית
קצת 76) בו ויש צלול, נוזל הגוש סביבות נשאר שנקרש, דם

שהוא  מפני הדם" "תמצית נקרא זה נחל אדמומית. מראה
חולין הדם. מן דדמא".מתמצה "צללתא ב: פז,

.‚ÈÏk ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰¯ÈÁ Ì„ elÙ‡ ,ÈÁ‰ Ìc«««¬ƒ«¿ƒ»¬≈∆»»
·¯Ú˙ .ÈÁ ‡e‰L ÔÓÊ77‰B¯Á‡a epnÓ ‡ˆiL Ìc‰ ¿«∆«ƒ¿»≈«»∆»»ƒ∆»«¬»

ÏÎÂ ,˙nL ¯Á‡ epnÓ ‡ˆiL Ìc‰ ÌÚ ‰˙ÈÓÏ CeÓÒ»¿ƒ»ƒ«»∆»»ƒ∆««∆≈¿»
ÌÈiÁÓ ‡ˆÈ ‰nk Úe„È ÔÈ‡Â ,˙ÈÚÈ·¯ ˙B·B¯Úz‰««¬¿ƒƒ¿≈»««»»»≈«ƒ
ÌÈiÁÓ ˙ÈÚÈ·¯ ÈˆÁ elÙ‡ ,‰˙ÈÓ ¯Á‡ ‡ˆÈ ‰nÎÂ¿«»»»««ƒ»¬ƒ¬ƒ¿ƒƒ≈«ƒ
,‰Òe·z Ì„ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡ dÈˆÁÂ¿∆¿»««ƒ»¬≈∆ƒ¿»«¿»
È¯·cÓ B˙‡ÓhL ‡l‡ ,Ï‰‡·e ÚbÓ·e ‡OÓa ‡nËÓe¿«≈¿«»¿«»¿…∆∆»∆À¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ78. ¿ƒ

היא 77) שזו אמרו, - א עא, שבנדה מפני שם, עקיבא כרבי
חכמים. ב.78)דעת סב, נדה

.„È‚e¯‰79ÛhÓ BÓ„Â ‰hn‰ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰L »∆»»À»««ƒ»¿»¿«≈
¯Á‡ ÛhÓ Ìc‰ È¯‰Â ˙Óe ,‡n‚Ï „¯BÈÂ ÈÁ ‡e‰Lk¿∆«¿≈¿À»≈«¬≈«»¿«≈««
;¯B‰Ë daL Ìc‰ Ïk È¯‰ - ‡nb d˙B‡Ï „¯BÈÂ B˙BÓ¿≈¿»À»¬≈»«»∆»»

‰BL‡¯ ‰BL‡¯ ‰tË ‰thL80‡ˆiL Ìca ‰ÏËa ∆ƒ»ƒ»ƒ»ƒ»¿≈»«»∆»»
dlk ˜ÙÒÂ ,„·Ïa Ìc ˙ÈÚÈ·¯ epnÓ ‡ˆÈ .ÌÈiÁÓ≈«ƒ»»ƒ∆¿ƒƒ»ƒ¿«¿»≈À»
‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï dlk ˜ÙÒ ÌÈiÁÓ≈«ƒ»≈À»¿««ƒ»¬≈¿≈À¿»
,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a da Ú‚Bp‰Â ,˙B˜Ùq‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿≈¿«≈«»ƒ¿«»ƒ»≈

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a81. ƒ¿»«ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

א.79) עא, לתוך 80)שם שנפלה ראשונה טיפה פירוש,
דינה  השניה וכשנפלה ברוב, בטלה – מחיים שיצא הדם

שלאחריהן. הטיפות וכן ובטלה, בהל'81)כראשונה
ואילך. מפט"ז הטומאות אבות

.ÂË¯·w‰82ÚbÓa ‡nËÓ BÎB˙a ‰‡Óh‰L ÔÓÊ Ïk «∆∆»¿«∆«À¿»¿¿«≈¿«»
ÌˆÚ· B‡ ˙Ó· B‡ :¯Ó‡pL ;‰¯Bz ÔÈc ,˙Ók Ï‰‡·e¿…∆¿≈ƒ»∆∆¡«¿≈¿∆∆
Ú‚Bp‰ B‡ ¯·˜ ÏL Bb‚a Ú‚Bp‰ „Á‡Â .¯·˜· B‡ Ì„‡»»¿»∆¿∆»«≈«¿«∆∆∆«≈«

ÂÈÏ˙Îa83Èea ‰È‰iL ‡e‰Â .84Ìe˙ÒÂ85Ck ¯Á‡Â ƒ¿»»¿∆ƒ¿∆»¿»¿««»
ÌÈÏk „ÈÓÚn‰ Ï·‡ .Ï‰‡·e ÚbÓa ‡nËÓ Blk ‰È‰Èƒ¿∆À¿«≈¿«»¿…∆¬»««¬ƒ≈ƒ
ÂÈÏÚ ‰qÎÂ ,˙n‰ Ècˆa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ B‡¬»ƒ¿«≈»∆¿ƒ≈«≈¿ƒ»»»
Èeqk‰ ‰Ê - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡a B‡ ÌÈÏÎa ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿≈ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆∆«ƒ

‡¯˜ ‰ÏÚÓÏÓ Ïhn‰86ÔÈ„„v‰ el‡Â ,ÏÏB‚ «À»ƒ¿«¿»ƒ¿»≈¿≈«¿»ƒ
ÔÈ‡¯˜ Ô‰ÈÏÚ ÔÚL ‡e‰L ÏÏBb‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚn‰««¬ƒƒ∆«≈∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»ƒ
ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ ,˜ÙBc‰ B‡ ÏÏBb‰ ,Ì‰ÈLe ;˜ÙBc≈¿≈∆«≈«≈¿«¿ƒ¿«»
ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô˙‡ÓËÂ ,¯·˜k Ï‰‡·e¿…∆¿∆∆¿À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»

‡OÓa ÔÈ‡nËÓ87ÌÈÏ·Áa ÏÏBb‰ ¯¯b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .88 ¿«¿ƒ¿«»¿ƒ»ƒ»««≈«¬»ƒ
BËÓL B‡ B¯¯‚ B‡ ˙n‰ ˙‡ Ba ‰qkL „Ú,˙n‰ ÏÚÓ «∆ƒ»∆«≈¿»¿»≈««≈

BËÓL B‡ ÏÏBb‰ ÂÈÏÚ „ÈÓÚ‰L „Ú ˜ÙBc‰ ¯¯bL B‡∆»««≈«∆∆¡ƒ»»«≈¿»
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÏÏBb‰ ˙ÁzÓ ÌÈÏ·Áa89ÌÈ¯·„e . «¬»ƒƒ«««≈¬≈∆»¿»ƒ

˜ÙBc‰ ˙‡ ÔÈÎÓBqL90ÔÈ˜ÙBc ˜ÙBc ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â , ∆¿ƒ∆«≈¿≈«ƒ¿»ƒ≈¿ƒ
ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ -91. ¬≈≈¿ƒ

מ"א.82) פ"ז במקום 83)אהלות שיש בתנאי, שם,
אין  ואם פנוי, טפח ברום טפח על טפח בפנים הטומאה
הטומאה. כנגד אלא הצדדים מן מטמא אינו הזה כשיעור

אדם.84) טפח,85)בידי על טפח פתוח הוא ואם
הפתח. דרך יוצאת שם 86)הטומאה ד' למשנה בפירושו

הם  הדופק עצמו, הקבר הם ודופק שגולל רבינו, כתב
דעת  (וכן שלמעלה הכיסוי הוא והגולל הכתלים, ארבעת
הם  שניהם ודופק שגולל ומפרש בו, חזר כאן אבל רש"י),

שם). יוםֿטוב' 'תוספות (ראה הקבר רבינו 87)על
עצמו  במת שמשא מפני הטעם, כתב הנ"ל למשנה בפירושו
גזרו  לא מנבילה, בקלֿוחומר נלמד אלא בתורה מפורש אינו
מטמאים  ודופק שגולל אומר כאן והראב"ד ודופק. בגולל
יגע  אשר וכל הכתוב: מן עקיבא רבי למד מגע התורה. מן
לא  משא אבל השדה" פני מ"על ואהל טז), יט, (במדבר כו'

בתורה. בו.88)נזכר נגע את 89)ולא שגרר האדם
שם.91)מצדדיו.90)הגולל. משנה,

.ÊËn‰ ˙BÓˆÚ e„·‡Â ¯·˜ da L¯ÁpL ‰„O˙ »∆∆∆¡«»∆∆¿»¿«¿«≈
d¯ÙÚa92‡nËÓ d¯ÙÚÂ .Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - «¬»»ƒ«ƒ¿≈≈«¿»«¬»»¿«≈

dÈ‡Â ,‰¯BÚOk ÌˆÚ da LÈ ‡nL ,‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»∆»≈»∆∆ƒ¿»¿≈»
‡nËÓ Ô¯ÙÚ ÌÈnÚ‰ ˙Bˆ¯‡ Ïk ÔÎÂ .Ï‰‡a ‰‡nËÓ¿«¿»¿…∆¿≈»«¿»«ƒ¬»»¿«≈
.Ô‰a ÔÈ¯‰Ê ÔÈ‡L ˙BÓˆÚ‰ ÈtÓ ‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»ƒ¿≈»¬»∆≈ƒ¿»ƒ»∆

ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡ÓËÂ93,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¿À¿«≈«¿»¿∆∆»«ƒƒƒ¿≈¿ƒ
¯‡a˙iL BÓk94. ¿∆ƒ¿»≈

פ"י.92) לקמן ראה מ"ב. פי"ח ב:93)אהלות יד, שבת
גזרו  ירושלים, איש יוחנן בן ויוסי צרידה איש יועזר בן יוסי

העמים. ארץ על הי"ב.94)טומאה פ"ט לקמן
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ÈˆÁa ‰˙Óe ,˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎÏ B‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï d¯ÎO Ì‡ƒ¿»»ƒ¿…»∆»ƒ¿≈¿ƒ≈»«¬ƒ
ÁwÈ - ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÁwÏ ‰ÈÓ„a LÈ Ì‡ :C¯c‰24, «∆∆ƒ≈¿»∆»ƒ«¿≈»«∆∆ƒ«
dlk ÈÓ„a elÙ‡ ¯ÎBO - ÁwÏ ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡Â25, ¿ƒ≈¿»∆»ƒ«≈¬ƒƒ¿≈À»

‡Ï ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡Â ;BnÚ ˜ÒtL ÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú«∆«ƒ««»∆»«ƒ¿ƒ≈¿»∆»…
C¯c‰ ÈˆÁ ÏL B¯ÎO BÏ Ô˙B - ¯kOÏ ‡ÏÂ ÁwÏ26, ƒ«¿…ƒ¿…≈¿»∆¬ƒ«∆∆

˙ÓÚ¯z ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡Â27ÏÈ‡B‰ ,‡OÓÏ d¯ÎO . ¿≈»»∆»«¿…∆¿»»¿«»ƒ
·iÁ BÈ‡ - C¯c‰ ÈˆÁa ˙Óe ,‰Ê ¯BÓÁ BÏ ¯Ó‡Â¿»«¬∆≈«¬ƒ«∆∆≈«»
C¯c‰ ÈˆÁ ÏL B¯ÎO BÏ Ô˙B ‡l‡ ,¯Á‡ BÏ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«≈∆»≈¿»∆¬ƒ«∆∆

B˙Ï· BÏ ÁÈpÓe28. «ƒ«¿≈»

כלל.14) למלאכה ראויה שאפשר 15)ואינה משא
הקפדה. בלא לו 16)להשליכו לספק עליו קיבל כן, ואם

רכיבתו. או משאו העברת שישלים עד משנה,17)חמור
עח. שצריך 18)שם ובין משלו, למשכיר יש אם בין

חייב  - משלו חמור למשכיר אין אם אפילו כלומר, לשכור.
- העמיד לא ואם לשוכר, ולהעמידו אחר חמור לשכור
כותב: למשנה, בפירושו (רבינו השכירות דמי כל מפסיד
לחםֿמשנה). ראה השכירות". מן דבר שום יחשב "לא
עד  חמור לספק עליו קיבל שהמשכיר דבר: של וטעמו
- התחייבותו מקיים אינו ואם שכירותו, מטרת שישלים
שכירות. דמי לו לשלם השוכר של התחייבותו גם פקעה

השוכר 19) וקנאה השוכר לרשות הבהמה שמסר שבזה
לאחר  גם נשתעבדה - השכירות תנאי בה למלא במשיכה
שהוסכם  כפי מלאכתו השלמת בנבילתה לממן מותה
לא  לרכיבה בשכרה חלתה בדין א) (בהל' למעלה בחוזה.
במקום  אלא זאת אמרו שלא למוכרה, לשוכר רשות ניתנה
אפשרות  ואין נשברה או מתה כגון תקנה, לבהמה שאין
הבהמה  את משעבדת שהשכירות אומרים ואנו לרפאותה,
לקיים  כדי נבילתה את למכור הוא רשאי כך ומשום לשוכר,
למכירה. היא עומדת כך ובין כך בין והרי השכירות, תנאי
לומר  סברא אין לרפאותה, היא שעומדת בחלתה, אבל
למוכרה, ביכולתו שיהיה לשוכר הבהמה שעבד שהמשכיר
ס"ק  שי סי' המשפט' ('נתיבות להימכר עומדת אינה שהרי

והואֿהדין 20)ד). זה, חמור בהשכירו כשמואל, עט. שם
סתם. כדי 21)בחמור מספיקים אינם הנבילה דמי אם

מספיקים  הנבילה דמי שאם משמע, אחרת. בהמה לקנות
המשכיר. חשבון על לשכור רשאי אינו - אחר חמור לקנות

מחייבים 22) אין - לשכור ולא ליקח לא בדמיה אין ואם
את  אלא עבד שלא מפני ההפרש, את להשלים המשכיר את
זה  ובמקרה (מגידֿמשנה). נכסיו שאר לא אבל החמור,
אחר, חמור לו מעמיד אינו אם שכרו כל המשכיר מפסיד

יז. הערה למעלה שביארנו אני 23)כמו זה חמור כלומר,
ימות. אם אחר חמור לך לספק עלי מקבל ואיני לך, משכיר

כששכרה 24) מותה לאחר אפילו לו משועבדת שהבהמה
למשא). שכרה בדין כז הערה להלן (וראה לרכיבה

כשמואל.25) שהגיע 26)שם, במה השוכר נהנה שהרי
(שם). כאן תביעת 27)עד לשוכר שאין אף כלומר, שם.

בגלל  המשכיר על להתרעם הוא רשאי המשכיר, על ממון
ואין  כחושה, בהמה לו שהשכיר בזה לו שעשה העוול
סלנטר  ישראל רבי (בשם האסורה חינם תרעומת תרעומתו

אור). נתיבות - ישראל אור בספר שאין 28)- למשכיר,

אחר  חמור לשכור או ליקח לשוכר משועבדת החמור נבלת
השכירות, בעת המשכיר שהתנה זה" "חמור שלשון בדמיה,
עד  אחר חמור לו להעמיד מתחייב שאינו משמעותה
שמשכירו  החמור מדמי לא אפילו מלאכתו, השוכר שישלים
למלאכה  אלא לשוכר החמור את משעבד שאינו ימות, אם
- לשוכר משועבדים החמור שדמי אמרו ולא עמו, שהתנה
זכוכית  לכלי או לרכיבה בשכרו אלא - זה" "בחמור אף
- השכירות מטרת השוכר פירש שלכך למעלה), (כמבואר
להשתמש  לא הוא רשאי סתם, למשא שבשכרו אע"פ
לו  משועבד החמור שיהיה כדי - שהיא מטרה לכל בחמור
מקפיד  זכוכית, לכלי או לרכיבה שהשוכר מיתתו, לאחר גם

בד  עיכובים לו יהיו רבינו שלא שי). סי' טוריֿזהב (ראה רכו
(לפי  שם שאמרו ממה משא, לבין רכיבה בין זה הבדל למד
לו  ומתה עליו לרכוב החמור את "השוכר הרי"ף): נוסחת
שרק  משמע וכו'", בדמיה יש אם רב אמר הדרך, בחצי
ראה  כרכיבה, שדינה זכוכית לכלי (או לרכיבה בשכרו
אם  אבל לשוכר, החמור דמי משועבדים ט) הערה למעלה
שאין  בהשגה, הראב"ד (ודעת לא - סתם למשא שכרו
לשוכר, משועבד החמור ובשניהם למשא, רכיבה בין הפרש

אמרוהו). דוקא לאו עליו, לרכוב בגמרא שאמרו וזה

.‚‰ÈÙq‰ ˙‡ ¯ÎBO‰29:C¯c‰ ÈˆÁa BÏ ‰Ú·ËÂ , «≈∆«¿ƒ»¿»¿»«¬ƒ«∆∆
d¯ÎOe ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ BÊ ‰ÈÙÒ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¿ƒ»¬ƒ«¿ƒ¿¿»»

Ì˙Ò ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ¯ÎBO‰30BÏ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ , «≈¿ƒ»«ƒ¿»««ƒ∆»«
¯ÎO‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ¯ÎO‰31:BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰L ; «»»«¬ƒ»«»»∆¬≈∆≈

‰ÏB„‚ ‰„t˜‰L ,Èz¯ÎOL dÓˆÚ ‰ÈÙq‰ ÈÏ ‡·‰»≈ƒ«¿ƒ»«¿»∆»«¿ƒ∆«¿»»¿»
CÈÏB‡Â ÌB˜Ó ÏkÓ ÔÈÈ ‡È·‡ È‡Â ,BÊ ‰ÈÙÒa LÈ≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ«ƒƒ»»¿ƒ

da32d¯ÎOe ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ Ì˙Ò ‰ÈÙÒ :BÏ ¯Ó‡ . »»«¿ƒ»¿»¬ƒ«¿ƒ¿¿»»
BÏ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ¯ÎBO‰«≈¿ƒ»«ƒ∆««ƒ∆…»«
¯ÓB‡ È¯‰L ;¯ÎO‰ Ïk ÔzÏ ·iÁ - ÌeÏk ¯ÎO‰ ÔÓƒ«»»¿«»ƒ≈»«»»∆¬≈≈
ÏkÓ ‰ÈÙÒ EÏ ‡È·‡ È‡Â ,BÓˆÚ ÔÈi‰ ÈÏ ‡·‰ :BÏ»≈ƒ««ƒ«¿«¬ƒ»ƒ¿¿ƒ»ƒ»

BÎÈÏB‡Â ÌB˜Ó33ÏL Á¯h‰ È„k ˙BkÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ . »¿ƒ¬»»ƒ¿«¿≈«…«∆
C¯c‰ ÈˆÁ34‡L ,‰ÈÙq‰ ˙ÎÏB‰a Ïthn‰ ‰ÓB„ BÈ ¬ƒ«∆∆∆≈∆«ƒ«≈¿»««¿ƒ»

ÏË·e ·LBÈÏ35,¯ÈkOÓ È‡ BÊ ‰ÈÙÒ :BÏ ¯Ó‡ . ¿≈»≈»«¿ƒ»¬ƒ«¿ƒ
- ¯ÎO‰ Ô˙ Ì‡ :‰Ê ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ¯ÎBO‰ ¯ÎOÂ¿»««≈¿ƒ»«ƒ∆ƒ»««»»
ÔÈ‡L ;ÔzÈ ‡Ï - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â ,B¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¬ƒ¿ƒ…»«…ƒ≈∆≈
‡È·‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê ‡ÏÂ ,dÓˆÚ ‰ÈÙq‰ ‡È·‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê∆»¿»ƒ«¿ƒ»«¿»¿…∆»¿»ƒ

BÓˆÚ ÔÈÈ36Ì˙Ò ÔÈÈÏ Ì˙Ò ‰ÈÙÒ ¯ÎO .37el‡ È¯‰ - «ƒ«¿»«¿ƒ»¿»¿«ƒ¿»¬≈≈
¯ÎO‰ ÔÈ˜ÏBÁ38. ¿ƒ«»»

עט.29) שירצה.30)שם יין חצי 31)כל בעד אפילו
משלם  שהשוכר אמרו שלא מחזיר, - הובל שכבר הדרך
במקום  אלא ב) א, הל' למעלה (כמבואר הדרך חצי שכר
- ואבד טבע היין הלא כאן אבל מטענו, מהובלת שנהנה
בד"ה  שם ב'תוספות' (ראה כלום לשלם לשוכר אין

למלא 32)אילימא). המשכיר ביד שאין ומאחר כלומר,
וביד  טבעה, שהרי - השכירות שבחוזה - זו ספינה - תנאי
להביא  ובאפשרותו שכרו, סתם ליין שהרי למלא, השוכר
ולכן  עצמו, על שקיבל מה את מקיים אינו המשכיר הרי יין,
אחרת  ספינה להציע יכול המשכיר ואין השכר. כל מחזיר
שיש  השכירות, בהסכם ולהמשיך שטבעה הספינה במקום
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שבחוזה  - זו ספינה - תנאי על בהסתמכות זכות, לשוכר
בו  שנקבעו הפרטים כפי החוזה מילוי לתבוע השכירות,
השוכר, בטענת נימוק רבינו והוסיף שם). (רי"ף בשלימות
שטבעה  זו ספינה כלומר זו", בספינה יש גדולה "שהקפדה
פרטי  וכל ומצבה מבנה ובחנתי שבדקתי אחר שכרתיה
במקומה  שתעמיד אחרת ספינה לקבל מוכן ואיני הליכותיה,

משנהֿלמלך). מצד 33)(ראה החוזה, בקיום העיכוב והרי
שהוסכם. כפי הדרך כל בעד משלם ולכן בא, השוכר

הספינה 34) בהולכת לטרוח - הספן - המשכיר על שהיה
טבעה. חצי 35)אלמלא בעד התשלום לחשב יש כלומר,

שאדם  הסכום פחות - שכר בעדו מקבל שהמשכיר - הדרך
אלא  ולטרוח לעבוד יצטרך שלא כדי משכרו, לו שינכו מוכן

שם). (רי"ף ובטל יושב שלא 36)יהא מאחר כלומר,
- השכירות תנאי אחר למלא בידם השוכר, ולא המשכיר

המוחזק ביד המעות מחליטים התחתונה,אנו על התובע ויד
תנאו  קיים שלא מטעם המוחזק מן המעות להוציא שאין
התובע  ביד שאין ומאחר התובע, מצד נתקיימו אלאֿאםֿכן

שכרו. כל מפסיד - תנאו המשכיר 37)לקיים ורשאי
לא  שניהם אבל אחר, יין והשוכר - אחרת ספינה להעמיד

השכירות. תנאי השכר,38)מילאו השוכר הקדים אם
הקדים, לא ואם הנותר. הדרך חצי שכר מחזיר המשכיר
ואין  שם). (גמ' שנסעו הדרך חצי בעד משלם השוכר
לי  אין - זה ויין זו בספינה כמו - לטעון יכול המחזיק
לתובע  שיש מפני תנאו, מילא שהתובע לפני השכר להחזיר
אין  אבל יין, ולהביא התנאי למלא אני מוכן נגדית: טענה
תנאו  ממלא שהמשכיר לפני התנאי למלא עלי להטיל
שאני  ונמצא זאת, שיעשה מאמינו ואינני ספינה, להעמיד
אחד  שאם מזה, ויוצא יא) שם (רא"ש מעותי ומפסיד טורח
השכר  מוציאין - ממלא השני ואין תנאו מילא משניהם
(מגידֿמשנה  תנאו ממלא שאינו מאחר המוחזק, מן אפילו

הרמב"ן). בשם

.„d˜¯Ùe ,‰ÈÙq‰ ˙‡ ¯ÎBO‰39Ô˙B - C¯c‰ ÈˆÁa «≈∆«¿ƒ»¿»»«¬ƒ«∆∆≈
C¯c‰ Ïk ¯ÎO BÏ40¯ÈkOiL ÈÓ ¯ÎBO‰ ‡ˆÓ Ì‡Â . ¿«»«∆∆¿ƒ»»«≈ƒ∆«¿ƒ

¯ÎBO - ˜ÒtL ÌB˜n‰ „Ú BÏ d˙B‡41ÏÚ·Ï LÈÂ ; »««»∆»«≈¿≈¿««
˙ÓÚ¯z ÂÈÏÚ ‰ÈÙq‰42‰¯BÁq‰ Ïk ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .43 «¿ƒ»»»«¿…∆¿≈ƒ»«»«¿»

‰ÏÚÂ ,„¯ÈÂ ,C¯c‰ ÈˆÁa ¯Á‡ LÈ‡Ï ‰ÈÙqaL∆«¿ƒ»¿ƒ«≈«¬ƒ«∆∆¿»«¿»»
¯ÎOe ÔBL‡¯‰ ÔÓ C¯c‰ ÈˆÁ ¯ÎO ÏËB - Á˜Bl‰«≈«≈¿«¬ƒ«∆∆ƒ»ƒ¿«
ÂÈÏÚ ‰ÈÙq‰ ÏÚ·Ï LÈÂ ;ÔB¯Á‡‰ ‰fÓ ÈˆÁ‰«¬ƒƒ∆»«¬¿≈¿«««¿ƒ»»»
‡Ï ÔÈ„ÚL ¯Á‡ LÈ‡ ˙Úc ÏaÒÏ BÏ Ì¯bL ,˙ÓÚ¯z«¿…∆∆»«ƒ¿…««ƒ«≈∆¬«ƒ…

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba Ïb¯‰À¿«¿≈…«≈»∆

מהשכירות.39) השוכר בו חזר כלומר מטענו, הוריד
באמצע.40) בו לחזור יכול השוכר שאין שהותנה, כפי

בחצי  לה ופרקה הספינה את "השוכר עט: בבאֿמציעא
מעמיד  השוכר (שאין לאגוריה משכח דלא ואי וכו' הדרך
בעי  אגרא כוליה הספינה), שישכור במקומו אחר אדם
שם. הרי"ף פירש [כן לשלם). עליו הדרך, כל (שכר שלומי"
מי  השוכר מצא "ואם בסמוך: רבינו של מלשונו משמע וכן
מצא]. כשלא המדובר - הקודמת שבבבא משמע שישכיר",
הדרך  בחצי הטורח ערך מנכים ואין המלא השכר ומשלם
לנכות, אמרו שלא ג, בהלכה כמו - הספינה את הוליך שלא

יושב  - הספן - המשכיר והרי קיימת, הספינה כשאין אלא
זה  על הסתמך והוא קיימת, ספינתו הלא כאן אבל ובטל.
מטען  ימצא המטען את שם להוליך שקבעו שבמקום
אלא  הספינה, הפלגת למקום חוזר אינו ולכן חזרה, להובילו
בטל  יושב שאינו ונמצא המיועד למקום ריקנית מסיעה
שהמשנהֿלמלך  [ונראה נוסף). הסבר עם (מגידֿמשנה
בדבריו, נפלה שטעותֿסופר אלא זה, להסבר התכוון
שיא, בסימן ה'טור' ודעת "לדרכו"]. צ"ל "לביתו" ובמקום

הטורח. דמי מנכים כאן משכירו,41)שגם כלומר:
כמבואר  לאחר, בשכירות זכותו להעביר רשאי שהשוכר
רשאי  השוכר "אין שאמרו שזה ה), (בהלכה בסמוך

בספינה. ולא במטלטלין אלא אינו שגרם 42)להשכיר"
שכותב  (כמו בו הורגל לא שעדיין אחר איש דעת לסבול לו
לחייב  שיש אמרו, שם ובגמרא שם). רי"ף - בסמוך רבינו
ריעוע  דספינתא" "רפסתא בעד לשלם זה במקרה השוכר את
שהרי  שנית, ובהטענתה המשא בפריקת שמתרועעת הספינה
בעת  שהוסכם מכפי וטעינה סריקה לתוספת גרם השוכר
וכן  בסיבתו. שנגרם זה בהפסד לישא השוכר ועל השכירות.
כאן, זה חיוב הזכיר לא שרבינו ונראה שם. הרי"ף פסק
זכות  לשוכר יש אם בבעיה אלא כאן דן שאינו מפני
הפסד  כל עליו מקבל כשהוא לאחרים הספינה את להשכיר
זה, ודין לא. או השוכרים, מהחלפת כתוצאה לספינה שיגרם
רבינו  בעיני נראה שהוא, הפסד בכל לישא השוכר שעל
המשנה'). 'מרכבת (ראה להזכירו צורך ואין מאליו כמובן

בד"ה 43) שם ה'תוספות' הביאו וכן הרי"ף. וכפירוש שם,
חננאל. רבינו בשם דפרקיה,

.‰ÔÓÊ „Ú B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰L :¯ÓB‡ È‡ Ô‡kÓƒ»¬ƒ≈∆««¿ƒ«ƒ«¬≈«¿«
ÛBÒ „Ú ¯Á‡Ï ˙Èa‰ ¯ÈkO‰Ï ¯ÎBO‰ ‰ˆ¯Â ,·eˆ»̃¿»»«≈¿«¿ƒ««ƒ¿«≈«

ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÈkOÓ - BpÓÊ44Èa ÔÈÓk ˙È· Èa LÈ Ì‡ , ¿««¿ƒ«¬≈ƒƒ≈¿≈«ƒ¿ƒ¿«¿≈
‰MÓÁÏ ¯ÈkOÈ ‡Ï - ‰Úa¯‡ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙È·45. ≈¬»ƒ»«¿»»…«¿ƒ«¬ƒ»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL46- ¯ÈkO‰Ï È‡M¯ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡ : ∆…»¿¬»ƒ≈«≈««¿«¿ƒ
‡‰iL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ,ÔÈÏËÏhÓ ‡l‡∆»ƒ«¿¿ƒ∆¬≈≈≈¿ƒ∆¿≈

¯Á‡ „Èa ÈB„˜t47Ú˜¯˜a Ï·‡ ;48,‰ÈÙÒa B‡ ƒ¿ƒ¿««≈¬»¿«¿«ƒ¿ƒ»
dnÚ dÏÚa È¯‰L49Ôk ¯ÓB‡ ÔÈ‡ -50:¯ÓB‡ È‡ ÔÎÂ . ∆¬≈«¿»ƒ»≈≈≈¿≈¬ƒ≈

¯ÈkO˙Â Á¯Ëz ‰nÏ :¯ÎBOÏ ˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«««««ƒ«≈»»ƒ¿«¿«¿ƒ
BÁÈp‰Â ‡ˆ ,Ba „ÓÚÏ ‰ˆ¯z ‡Ï Ì‡ ?ÌÈ¯Á‡Ï È˙Èa≈ƒ«¬≈ƒƒ…ƒ¿∆«¬…≈¿«ƒ
.¯Á‡Ï B¯ÈkO‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - B˙e¯ÈÎOÓ ¯eËt ‰z‡Â¿«»»ƒ¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿«≈

ÂÈÏÚaÓ ·BË ÚÓz Ï‡a ‰fL51B¯ÈkOÓ ‰z‡L „Ú ; ∆∆¿«ƒ¿«ƒ¿»»«∆«»«¿ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .B˙Èa ‰ÊÏ ÁÈpz ,¯Á‡Ï¿«≈«ƒ«»∆≈¿≈ƒ∆»∆≈»
BpÓÊ ÛBÒ „Ú B¯ÎO ÔzÈÂ ,ÏÏk ¯Á‡Ï B¯ÈkO‰Ï52. ¿«¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ≈¿»«¿«

˙Ó‡ ‰Ê ÔÈcL ÈÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ53. ¿…≈»∆ƒ∆ƒ∆¡∆

ומוסיף 44) ספינה. וכדין התנגדות, זכות למשכיר ואין
שעד  למשכיר, לו אין תרעומת אפילו שכאן המגידֿמשנה,
לו  שגרם מפני בספינה, אלא תרעומת לו יש אמרו לא כאן
בבית  אבל בו, רגיל שאינו איש דעת הנסיעה זמן כל לסבול
לו. אין תרעומת אפילו - השוכר עם דר המשכיר שאין -

הוא 45) גם אם אפילו בדיורים, להרבות רשאי השוכר שאין
ה"ט. שכנים מהלכות פ"ה ראה בבית, וגר ממשיך

כט.46) לשוכר 47)גיטין מקנה השכירות כלומר, שם.
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ÈˆÁa ‰˙Óe ,˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎÏ B‡ ‰ÈÏÚ ·k¯Ï d¯ÎO Ì‡ƒ¿»»ƒ¿…»∆»ƒ¿≈¿ƒ≈»«¬ƒ
ÁwÈ - ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÁwÏ ‰ÈÓ„a LÈ Ì‡ :C¯c‰24, «∆∆ƒ≈¿»∆»ƒ«¿≈»«∆∆ƒ«
dlk ÈÓ„a elÙ‡ ¯ÎBO - ÁwÏ ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡Â25, ¿ƒ≈¿»∆»ƒ«≈¬ƒƒ¿≈À»

‡Ï ‰ÈÓ„a ÔÈ‡ Ì‡Â ;BnÚ ˜ÒtL ÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú«∆«ƒ««»∆»«ƒ¿ƒ≈¿»∆»…
C¯c‰ ÈˆÁ ÏL B¯ÎO BÏ Ô˙B - ¯kOÏ ‡ÏÂ ÁwÏ26, ƒ«¿…ƒ¿…≈¿»∆¬ƒ«∆∆

˙ÓÚ¯z ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡Â27ÏÈ‡B‰ ,‡OÓÏ d¯ÎO . ¿≈»»∆»«¿…∆¿»»¿«»ƒ
·iÁ BÈ‡ - C¯c‰ ÈˆÁa ˙Óe ,‰Ê ¯BÓÁ BÏ ¯Ó‡Â¿»«¬∆≈«¬ƒ«∆∆≈«»
C¯c‰ ÈˆÁ ÏL B¯ÎO BÏ Ô˙B ‡l‡ ,¯Á‡ BÏ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«≈∆»≈¿»∆¬ƒ«∆∆

B˙Ï· BÏ ÁÈpÓe28. «ƒ«¿≈»

כלל.14) למלאכה ראויה שאפשר 15)ואינה משא
הקפדה. בלא לו 16)להשליכו לספק עליו קיבל כן, ואם

רכיבתו. או משאו העברת שישלים עד משנה,17)חמור
עח. שצריך 18)שם ובין משלו, למשכיר יש אם בין

חייב  - משלו חמור למשכיר אין אם אפילו כלומר, לשכור.
- העמיד לא ואם לשוכר, ולהעמידו אחר חמור לשכור
כותב: למשנה, בפירושו (רבינו השכירות דמי כל מפסיד
לחםֿמשנה). ראה השכירות". מן דבר שום יחשב "לא
עד  חמור לספק עליו קיבל שהמשכיר דבר: של וטעמו
- התחייבותו מקיים אינו ואם שכירותו, מטרת שישלים
שכירות. דמי לו לשלם השוכר של התחייבותו גם פקעה

השוכר 19) וקנאה השוכר לרשות הבהמה שמסר שבזה
לאחר  גם נשתעבדה - השכירות תנאי בה למלא במשיכה
שהוסכם  כפי מלאכתו השלמת בנבילתה לממן מותה
לא  לרכיבה בשכרה חלתה בדין א) (בהל' למעלה בחוזה.
במקום  אלא זאת אמרו שלא למוכרה, לשוכר רשות ניתנה
אפשרות  ואין נשברה או מתה כגון תקנה, לבהמה שאין
הבהמה  את משעבדת שהשכירות אומרים ואנו לרפאותה,
לקיים  כדי נבילתה את למכור הוא רשאי כך ומשום לשוכר,
למכירה. היא עומדת כך ובין כך בין והרי השכירות, תנאי
לומר  סברא אין לרפאותה, היא שעומדת בחלתה, אבל
למוכרה, ביכולתו שיהיה לשוכר הבהמה שעבד שהמשכיר
ס"ק  שי סי' המשפט' ('נתיבות להימכר עומדת אינה שהרי

והואֿהדין 20)ד). זה, חמור בהשכירו כשמואל, עט. שם
סתם. כדי 21)בחמור מספיקים אינם הנבילה דמי אם

מספיקים  הנבילה דמי שאם משמע, אחרת. בהמה לקנות
המשכיר. חשבון על לשכור רשאי אינו - אחר חמור לקנות

מחייבים 22) אין - לשכור ולא ליקח לא בדמיה אין ואם
את  אלא עבד שלא מפני ההפרש, את להשלים המשכיר את
זה  ובמקרה (מגידֿמשנה). נכסיו שאר לא אבל החמור,
אחר, חמור לו מעמיד אינו אם שכרו כל המשכיר מפסיד

יז. הערה למעלה שביארנו אני 23)כמו זה חמור כלומר,
ימות. אם אחר חמור לך לספק עלי מקבל ואיני לך, משכיר

כששכרה 24) מותה לאחר אפילו לו משועבדת שהבהמה
למשא). שכרה בדין כז הערה להלן (וראה לרכיבה

כשמואל.25) שהגיע 26)שם, במה השוכר נהנה שהרי
(שם). כאן תביעת 27)עד לשוכר שאין אף כלומר, שם.

בגלל  המשכיר על להתרעם הוא רשאי המשכיר, על ממון
ואין  כחושה, בהמה לו שהשכיר בזה לו שעשה העוול
סלנטר  ישראל רבי (בשם האסורה חינם תרעומת תרעומתו

אור). נתיבות - ישראל אור בספר שאין 28)- למשכיר,

אחר  חמור לשכור או ליקח לשוכר משועבדת החמור נבלת
השכירות, בעת המשכיר שהתנה זה" "חמור שלשון בדמיה,
עד  אחר חמור לו להעמיד מתחייב שאינו משמעותה
שמשכירו  החמור מדמי לא אפילו מלאכתו, השוכר שישלים
למלאכה  אלא לשוכר החמור את משעבד שאינו ימות, אם
- לשוכר משועבדים החמור שדמי אמרו ולא עמו, שהתנה
זכוכית  לכלי או לרכיבה בשכרו אלא - זה" "בחמור אף
- השכירות מטרת השוכר פירש שלכך למעלה), (כמבואר
להשתמש  לא הוא רשאי סתם, למשא שבשכרו אע"פ
לו  משועבד החמור שיהיה כדי - שהיא מטרה לכל בחמור
מקפיד  זכוכית, לכלי או לרכיבה שהשוכר מיתתו, לאחר גם

בד  עיכובים לו יהיו רבינו שלא שי). סי' טוריֿזהב (ראה רכו
(לפי  שם שאמרו ממה משא, לבין רכיבה בין זה הבדל למד
לו  ומתה עליו לרכוב החמור את "השוכר הרי"ף): נוסחת
שרק  משמע וכו'", בדמיה יש אם רב אמר הדרך, בחצי
ראה  כרכיבה, שדינה זכוכית לכלי (או לרכיבה בשכרו
אם  אבל לשוכר, החמור דמי משועבדים ט) הערה למעלה
שאין  בהשגה, הראב"ד (ודעת לא - סתם למשא שכרו
לשוכר, משועבד החמור ובשניהם למשא, רכיבה בין הפרש

אמרוהו). דוקא לאו עליו, לרכוב בגמרא שאמרו וזה

.‚‰ÈÙq‰ ˙‡ ¯ÎBO‰29:C¯c‰ ÈˆÁa BÏ ‰Ú·ËÂ , «≈∆«¿ƒ»¿»¿»«¬ƒ«∆∆
d¯ÎOe ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ BÊ ‰ÈÙÒ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¿ƒ»¬ƒ«¿ƒ¿¿»»

Ì˙Ò ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ¯ÎBO‰30BÏ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ , «≈¿ƒ»«ƒ¿»««ƒ∆»«
¯ÎO‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ¯ÎO‰31:BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰L ; «»»«¬ƒ»«»»∆¬≈∆≈

‰ÏB„‚ ‰„t˜‰L ,Èz¯ÎOL dÓˆÚ ‰ÈÙq‰ ÈÏ ‡·‰»≈ƒ«¿ƒ»«¿»∆»«¿ƒ∆«¿»»¿»
CÈÏB‡Â ÌB˜Ó ÏkÓ ÔÈÈ ‡È·‡ È‡Â ,BÊ ‰ÈÙÒa LÈ≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ«ƒƒ»»¿ƒ

da32d¯ÎOe ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ Ì˙Ò ‰ÈÙÒ :BÏ ¯Ó‡ . »»«¿ƒ»¿»¬ƒ«¿ƒ¿¿»»
BÏ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ¯ÎBO‰«≈¿ƒ»«ƒ∆««ƒ∆…»«
¯ÓB‡ È¯‰L ;¯ÎO‰ Ïk ÔzÏ ·iÁ - ÌeÏk ¯ÎO‰ ÔÓƒ«»»¿«»ƒ≈»«»»∆¬≈≈
ÏkÓ ‰ÈÙÒ EÏ ‡È·‡ È‡Â ,BÓˆÚ ÔÈi‰ ÈÏ ‡·‰ :BÏ»≈ƒ««ƒ«¿«¬ƒ»ƒ¿¿ƒ»ƒ»

BÎÈÏB‡Â ÌB˜Ó33ÏL Á¯h‰ È„k ˙BkÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ . »¿ƒ¬»»ƒ¿«¿≈«…«∆
C¯c‰ ÈˆÁ34‡L ,‰ÈÙq‰ ˙ÎÏB‰a Ïthn‰ ‰ÓB„ BÈ ¬ƒ«∆∆∆≈∆«ƒ«≈¿»««¿ƒ»

ÏË·e ·LBÈÏ35,¯ÈkOÓ È‡ BÊ ‰ÈÙÒ :BÏ ¯Ó‡ . ¿≈»≈»«¿ƒ»¬ƒ«¿ƒ
- ¯ÎO‰ Ô˙ Ì‡ :‰Ê ÔÈÈ da CÈÏB‰Ï ¯ÎBO‰ ¯ÎOÂ¿»««≈¿ƒ»«ƒ∆ƒ»««»»
ÔÈ‡L ;ÔzÈ ‡Ï - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â ,B¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¬ƒ¿ƒ…»«…ƒ≈∆≈
‡È·‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê ‡ÏÂ ,dÓˆÚ ‰ÈÙq‰ ‡È·‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê∆»¿»ƒ«¿ƒ»«¿»¿…∆»¿»ƒ

BÓˆÚ ÔÈÈ36Ì˙Ò ÔÈÈÏ Ì˙Ò ‰ÈÙÒ ¯ÎO .37el‡ È¯‰ - «ƒ«¿»«¿ƒ»¿»¿«ƒ¿»¬≈≈
¯ÎO‰ ÔÈ˜ÏBÁ38. ¿ƒ«»»

עט.29) שירצה.30)שם יין חצי 31)כל בעד אפילו
משלם  שהשוכר אמרו שלא מחזיר, - הובל שכבר הדרך
במקום  אלא ב) א, הל' למעלה (כמבואר הדרך חצי שכר
- ואבד טבע היין הלא כאן אבל מטענו, מהובלת שנהנה
בד"ה  שם ב'תוספות' (ראה כלום לשלם לשוכר אין

למלא 32)אילימא). המשכיר ביד שאין ומאחר כלומר,
וביד  טבעה, שהרי - השכירות שבחוזה - זו ספינה - תנאי
להביא  ובאפשרותו שכרו, סתם ליין שהרי למלא, השוכר
ולכן  עצמו, על שקיבל מה את מקיים אינו המשכיר הרי יין,
אחרת  ספינה להציע יכול המשכיר ואין השכר. כל מחזיר
שיש  השכירות, בהסכם ולהמשיך שטבעה הספינה במקום
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ואין  השכירות, לתנאי בהתאם בחפץ להשתמש מליאה זכות
נשארת  במטלטלין אולם עקרונית, משפטית הגבלה כל בזה
שיכול  מפני זו, זכות להעברת התנגדות זכות למשכיר
השני  השוכר כי אחר, ביד פקדוני שיהא רצוני אין לטעון:
(ראה  נאנס ויטעון: החפץ את יעלים שלא אצלי נאמן אינו

ד). הל' פ"א העלמה.48)למעלה מציאות בה שאין
ספינתו.49) הוא ושומר השוכר, עם דר הספינה שבעל
לאחרים.50) משכירה השוכר ולכן זו, לטענה מקום אין
לעשות",51) ידיך לאל "בהיות וגו': כז. ג, במשלי כתוב

שהוא. הפסד לך גורם הדבר שאין שהם 52)כלומר,
הבית  שבעל מפני מטלטלין, כדין מושכר בית שדין סבורים,
ע"י  יוזק שלא לשמור יכול ואינו השוכר, עם ביחד דר אינו
זה  ואין הראשון, על כמו עליו סומך שאינו השני, השוכר
ע"י  יתקלקל שלא ושומר עמה שבעלה לספינה דומה

(ראב"ד). וסובר 53)השוכר זו, סברא דוחה רבינו
- השני השוכר שהרי טענה, אינה הבית לקלקול שהחשש

(מגידֿמשנה). ההיזק בעד לשלם יתחייב

.Â- ÏÙ B¯ÈkO‰L ¯Á‡Â ,CÏ ¯ÈkOÓ È‡ ‰Ê ˙Èa«ƒ∆¬ƒ«¿ƒ»¿««∆ƒ¿ƒ»«
B˙B·Ï ·iÁ BÈ‡54LnzLpM ‰Ó ÏÚ ·MÁÓ ‡l‡ , ≈«»ƒ¿∆»¿«≈««∆ƒ¿«≈

¯ÈÊÁÓe Ba55˙e¯ÈÎO‰ ¯‡L BÏ56- B¯˙Ò Ì‡ Ï·‡ ; «¬ƒ¿»«¿ƒ¬»ƒ¿»
B˙BÓk BÏ ¯ÈkOÈ B‡ ,¯Á‡ ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ57. «»¿«¬ƒ«ƒ«≈«¿ƒ¿

B¯ÎÓ B‡ B¯ÈkO‰Â ‰ÊÏ B¯ÈkO‰L ¯Á‡ ¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«««∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒ¿»
Òp‡ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ58˙e¯ÈÎO ÚÈ˜Ù‰L , ¿≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

ÔBL‡¯‰59·iÁ ‰Ê È¯‰ -60¯Á‡ ˙Èa BÏ ¯ÈkO‰Ï »ƒ¬≈∆«»¿«¿ƒ«ƒ«≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙BÓk¿¿≈…«≈»∆

לו 54) לבנות התחייב ולא השכיר, זה בית שהרי קג. שם
חדש. השכר.55)בית השוכר הקדים אם המשכיר,

זמן  פרק בעד משלם שהשוכר הקדים, לא אם והואֿהדין
ונהנה. בו הבית 56)שדר אבני למכור רשות לשוכר ואין

ב  בהלכה למעלה כמו אחר, בית בדמיהם ולשכור ועציו,
במגידֿמשנה: מבואר ההבדל, וטעם לרכוב. זה חמור בדין
לשוכר  שעבד והמשכיר להמכר, עומדת נבלתו - שמת חמור
שהוא  זמן כל משמע זה" "בית אבל נבלתה, ואת החמור את
עומדים  שאינם והאבנים, העצים למכור ולא לדירה ראוי
להעמיד  לחייבו ואין מחדש. הבית לבנות אלא להמכר
השכירו. זה שבית מפני החדש הבנין את השוכר לרשות

זה 57) בבית אמרו שלא שהשכירו. וכצורתו הבית כמידת
במקום  אבל מאליו, הבית כשנפל אלא לבנותו חייב שאינו
בית  לו להעמיד חייב - השוכר הסכמת בלי סתרו שהמשכיר
(מגידֿ יסתור שלא לעכב יכול שהשוכר ופשוט, אחר.

ישראל.58)משנה). ואפילו אלים, חמסן,
הבית.59) מן להוצאתו 60)שהוציאהו שגרם המשכיר,

הבית. מן

.Ê¯ÈkO‰61Ì˙Ò ˙Èa BÏ62ÏÙ ˙Èa BÏ Ô˙pL ¯Á‡Â , ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿««∆»««ƒ»«
ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â .¯Á‡ ˙Èa BÏ ÔzÈ B‡ B˙B·Ï ·iÁ -«»ƒ¿ƒ≈«ƒ«≈¿ƒ»»»»
ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡ - ÏÙpL ˙Èa‰ ÔÓ63. ƒ««ƒ∆»«≈«≈»¿«≈»»

˙Èa Èe¯˜ ‰È‰iL ‡e‰Â64˙Èa ‡l‡ ¯ÈkO‰ ‡lL . ¿∆ƒ¿∆»«ƒ∆…ƒ¿ƒ∆»«ƒ
Ì˙Ò65‰Êk ˙Èa :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .66EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ¿»¬»ƒ»««ƒ»∆¬ƒ«¿ƒ¿

ÏL BaÁ¯ ˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓk ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ -«»¿«¬ƒ«ƒ¿ƒ«»¿ƒ«»¿∆

ÔÈÚ ‰È‰ ‡Ï :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ;e‰‡¯‰L ‰Ê ˙Èa«ƒ∆∆∆¿»¿≈»«…»»ƒ¿«
ıÁ¯nÏ B‡ ˜eMÏ B‡ ¯‰pÏ ·B¯˜ ‰È‰iL ‡l‡ È¯·c¿»«∆»∆ƒ¿∆»«»»««∆¿»
B˙¯eˆÎe B˙cÓk ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ ‡l‡ ,‰Êk67. »∆∆»«»¿«¬ƒ«ƒ¿ƒ»¿»

CÎÈÙÏ68ÏB„‚ epOÚÈ ‡Ï - ÔË˜ ‰È‰ Ì‡ ,69- ÏB„b ; ¿ƒ»ƒ»»»»…«¬∆»»
- ÌÈL ;ÌÈL epOÚÈ ‡Ï - „Á‡ ;ÔË˜ epOÚÈ ‡Ï…«¬∆»»∆»…«¬∆¿«ƒ¿«ƒ
,Ba eÈ‰L ˙BBlÁ‰ ÔÓ ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .„Á‡ epOÚÈ ‡Ï…«¬∆∆»¿…ƒ¿…ƒ««∆»

Ì‰ÈL ˙ÚcÓ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ70. ¿…ƒ¬≈∆∆»ƒ««¿≈∆

קג.61) וצורתו.62)שם מדתו קבע שם,63)ולא רי"ף
בגמרא. משמע בו 64)וכן שיש כלומר לדירה, שראוי

שם). (נמוקיֿיוסף אמות ארבע על אמות וביד 65)ארבע
שהוא  כזה קטן בית מתחילה לו להעמיד היה המשכיר
מעניקה  אינה הראשון הבית ונפילת עכשיו, לו מעמיד

חדשות. זכויות להשכיר 66)לשוכר המשכיר עליו שקיבל
כזה. לו: ואמר מסוים בית והדגימו בית, שם 67)לו

שהשכירו.68)בגמרא. אחר הבית נפל בני 69)אם יש
קטנה. דירה שמעדיפים שם.70)אדם

.ÁÌ˙Ò ‰iÏÚ ¯ÈkOn‰71‰iÏÚ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ -72. ««¿ƒ¬ƒ»¿»«»¿«¬ƒ¬ƒ»
EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ‰Ê ˙Èa Èab ÏÚL BÊ ‰iÏÚ :BÏ ¯Ó‡»«¬ƒ»∆««≈«ƒ∆¬ƒ«¿ƒ¿

‰iÏÚÏ ˙Èa „aÚL È¯‰ -73‰˙ÁÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .74 ¬≈ƒ¿≈«ƒ«¬ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿¬»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡a ‰iÏÚ‰75¯ÈkOn‰ ·iÁ - ¯˙È B‡ »¬ƒ»¿«¿»»¿»ƒ»≈«»««¿ƒ

ÎBO‰ È¯‰ - Ôw˙ ‡Ï Ì‡Â ;Ôw˙Ï˙Èaa ¯„Â „¯BÈ ¯ ¿«≈¿ƒ…ƒ≈¬≈«≈≈¿»««ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ76BÊ ˙BiÏÚ ÈzL eÈ‰ .Ôw˙iL „Ú77ÏÚ ƒ««««ƒ«∆¿«≈»¿≈¬ƒ«

‰BzÁza ¯c - ‰BÈÏÚ‰ ‰˙ÁÙÂ ,BÊ Èab78‰˙ÁÙ ; «≈¿ƒ¿¬»»∆¿»»««¿»ƒ¿¬»
B‡ ‰BÈÏÚa ¯e„È Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰BzÁz‰««¿»¬≈∆»≈ƒ»»∆¿»

˙Èaa79ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¯c Ì‡Â ,¯e„È ‡Ï CÎÈÙÏ . ««ƒ¿ƒ»…»¿ƒ»≈ƒƒ
ÌMÓ B˙B‡80„Á‡a ‰OÚÓ .81˙ÈÏc :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L82 ƒ»«¬∆¿∆»∆»««¬≈»ƒ

¯˜ÚÂ ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ‰f‰ ˜Ò¯t‰ Èab ÏÚL BÊ∆««≈««¿≈«∆¬ƒ«¿ƒ¿¿∆¡«
,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ;BÓB˜nÓ ˜Ò¯t‰ ÔÏÈ‡ƒ«««¿≈ƒ¿»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ
ÔÓÊ Ïk ˜Ò¯t‰ „ÈÓÚ‰Ï ‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿«»«»¿«¬ƒ««¿≈»¿«

˙Ói˜ ˙ÈÏc‰L83.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆«»ƒ«∆∆¿≈…«≈»∆

קטז:71) להעמיד 72)שם חייב לו, שהעמיד זו נפלה אם
אחרת. גבי 73)לו "שעל הוסיף: מה לשם כן, לא שאם

אנו  ולכן זו". "עלייה באמרו: הסתפק ולא זה", בית
הרי  - יתקנו ולא בעליה קלקול יארע שאם כוונתו, מפרשים
והולך. רבינו שמבאר כמו לשוכר, משועבד שלמטה הבית

על 75)נתקלקלה.74) טפחים ארבעה של שטח פני על
כשמואל). (שם, טפחים יכול 76)ארבעה אינו אבל ביחד,

לו  ויעמיד שלמטה בבית מדירתו יצא הבית שבעל לדרוש
שיעבדו. לא כן דעת שעל כולה, שלש 77)את בן בית

שעל  זו עליה לו: ואמר העליונה, הקומה והשכיר קומות
זה. בית ולדור 78)גבי לירד יכול ואינו התחתונה, בעלייה

דירת  לתקן בעלֿהבית את לאלץ כדי שלמטה, בבית
הבית העלי  בכלל התחתונה, העלייה שגם מפני יה,

מא). ס"ק שיב, סי' חו"מ (סמ"ע הוא ששיעבדו
או 79) העליונה לעלייה לדחותו יכול הבית בעל אם כלומר,

שם  "דא"ל קיז.) (שם בגמרא מבוארים הספק וצדדי לא.
הרי  לשוכר: אומר המשכיר כלומר, עלך". קבילת עלייה
מוסר  אני עלייה והרי בעלייה, לדור והסכמת שכרת, עלייה
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קביל  לא עליות שתי עליה, קביל עלייה חד דילמא, "או לך,
טורח  עלי קיבלתי לטעון: יכול השוכר פירוש, עליה",
ולעלות  לטרוח מסכים איני אבל ראשונה, לקומה העלייה

שם. בתיקו שנשארה בעיה קומות. שהדבר 80)שתי מפני
השוכר  תפס שלא עוד וכל המוחזק, מן מוציאים אין בספק,
כשתפסה  אבל כניסתו. ממנו מונע הבית בעל הדירה,
להוציאו. זכות לבעלֿהבית ואין המוחזק, הוא הרי השוכר,
שהיא  העלייה רצפת כשנפחתה נאמרו, אלה דינים וכל
הוא  הקלקול שהרי התחתונה, העלייה של או הבית תקרת
אין  - העלייה קירות כשנפחתו אבל לו, המשועבד בבית
הבית  עם קשר לו אין זה קלקול כי לתקנם, חייב המשכיר

(מגידֿמשנה). קטז:81)המשועבד גפן 82)שם
האפרסק. עץ על גידלו ששעבד 83)שענפיה מפני

הוא  מחוייב זה", אפרסק "על באמרו לדלית, האפרסק
הקיימת. הגפן לדלית משענת שיהווה כדי למקומו להחזירו

ה'תש"פ  שבט ט"ו שני יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
משכיר 1) וכן גדולה, בבירה לחבירו בית משכיר דין יבאר

משכיר  ודין לשוכר, להעמיד חייב הוא מה לחבירו בית
בית  משכיר ודין הוא, למי שבחצר זבל ודין ונפחתה, עלייה
בסוף  לצאת שכופהו קצוב זמן עד בהם וכיוצא חצר או
ודין  לשביתה, או ללינה בית שוכר ודין הקצוב, הזמן
קודם  יום שלושים להודיעו שצריך סתם בית משכיר
הוקרו  ודין למשכיר, להודיע צריך כן גם ושוכר שיוציאו,
או  מכרו או לבנו נתנו או הבית נפל ודין הבתים, והוזלו

הורישו.

.‡¯ÈkOn‰2‰ÏB„‚ ‰¯È·a B¯·ÁÏ ˙Èa3LnzLÓ -4 ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿ƒ»¿»ƒ¿«≈
‰ÈÏzÎ·e ‰ÈÊÈÊa5˙Bn‡ Úa¯‡ „Ú6ÏL ıa¯z·e , ¿ƒ∆»ƒ¿»∆»««¿««««¿≈∆

¯ˆÁ7‰·Á¯·e ,8ÌÈza‰ È¯BÁ‡L9e‚‰pL ÌB˜Óe . »≈»¿»»∆¬≈«»ƒ»∆»¬
ÌÈÏ˙k‰ È·Úa LnzL‰Ï10È·Úa LnzLÓ - ¿ƒ¿«≈»√ƒ«¿»ƒƒ¿«≈»√ƒ

‚‰Ó ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎ·e .ÌÈÏ˙k‰«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿«
‰È„n‰11˙BÓM‰Â12e¯Ó‡L C¯„k ,Ì‰Ï ÔÈÚe„È‰ «¿ƒ»¿«≈«¿ƒ»∆¿∆∆∆»«¿

¯kÓÓe Á˜Ó ÔÈÚa13. ¿ƒ¿«∆»ƒ¿»

ו:2) ולא 3)בבאֿבתרא רבות, דירות המכיל גדול בנין
בחצר  קונה שהשוכר השימוש זכות השכירות' ב'חוזה פורש
מנהג  אין וגם הבירה, את המקיף בשטח הנמצאים ובמבנים

מקום. באותו שבכתלים 5)השוכר.4)מוסכם בחורים
הבירה. את המקיפים אמות,6)החיצוניים ד' של שטח

ששכר. הבית שממול הכותל לחלק החצר,7)מחוץ גינת
נחמן, (כרב האויר את לרענן ופרחים עשבים בה שמגדלים

פנוי.8)שם). מן 9)מגרש בית, שוכר שכל שם, כרבא
– אלו במקומות להשתמש רשות לו שיהיה דעת על הסתם

שוכר. הכותל.10)הוא בגג משתמשים עליה שוכרי
מנהג 11) שאין במקום נאמרו שלמעלה הדינים כלומר,

המקובל. המנהג כפי הכול - קבוע מנהג יש אם אבל ידוע,
דעת 12) על הסתם שמן השכירות, תנאי המגדירים המונחים

השכירות. נעשתה מהלכות 13)המנהג כ"ו פרק ראה
מכירה.

.·daL ˙Ù¯‰ ¯ÈkO‰ ‡Ï - Ì˙Ò B¯ˆÁ ¯ÈkOn‰14. ««¿ƒ¬≈¿»…ƒ¿ƒ»∆∆∆»

קב.).14) (בבאֿמציעא "חצר" המונח בכלל הרפת שאין

.‚B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰15,˙B˙Ï„ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - ««¿ƒ«ƒ«¬≈«»¿«¬ƒ¿»
˙‡ ˜fÁÏe ,eÏ˜Ï˜˙pL ˙BBlÁ‰ BÏ ÁzÙÏÂ¿ƒ¿…«««∆ƒ¿«¿¿¿«≈∆

‰¯˜z‰16‰¯Bw‰ ˙‡ CÓÒÏÂ ,17˙BOÚÏÂ ,‰¯aLpL «ƒ¿»¿ƒ¿…∆«»∆ƒ¿¿»¿«¬
¯‚18ÏeÚÓe19Ô‰L ÌÈ¯·cÓ el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ , ∆∆«¿¿…«≈»≈ƒ¿»ƒ∆≈

Ôn‡ ‰OÚÓ20ÌÈza‰ ˙·ÈLÈa ÏB„b ¯wÚ Ì‰Â «¬≈À»¿≈ƒ»»ƒƒ««»ƒ
˙B¯ˆÁ‰Â21‰˜ÚÓ ˙BOÚÏ ·iÁ ¯ÎBO‰ .‰ÊeÊÓe22, ¿«¬≈«≈«»«¬«¬∆¿»

‰ÊeÊn‰ ÌB˜Ó Ôw˙Ïe23BlMÓ24˙BOÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«≈¿«¿»ƒ∆¿≈ƒ»»«¬
ÌlÒ25·Ê¯Ó B‡26Bbb ÁÈË‰Ï B‡27‰OBÚ ‰Ê È¯‰ - À»«¿≈¿»ƒ««¬≈∆∆

BÓˆÚ ÏMÓ28. ƒ∆«¿

קא:15) לבית.16)שם מכסה המשמשים הנסרים מערכת
עליהן.17) מונחים שהנסרים הבית, בריח 18)קורות

מבפנים. ופתיחתה הדלת לנעילת מבחוץ.19)המשמש
שעל 20) שם) לרי"ף (בפירושו יוסף' ה'נמוקי וכתב שם,

אף  השכירות, תקופת כל במשך אלו דברים לתקן המשכיר
רבינו, לשון נוטה ולזה השכירות. בשעת תקינים כשהיו
שנתקלקלו  כלומר שנתקלקלו", חלונות לו "ולפתוח שכתב
נאמר  שזה כתב, הריטב"א ובשם השכירות. תקופת בתוך
משכיר  אני זה "בית לו אמר אם אבל סתם, בית לו באמרו
(וכן  השכירות תקופת בתוך כשנתקלקל לתקן חייב אינו לך"
ס"ק  הגר"א ובביאור עיי"ש א. סעיף שיד בסי' הרמ"א פסק

א). ס"ק החושן' וב'קצות דעת 21)ו, על הסתם, שמן
שכר. - לדירה ראוי הבית מצוות 22)שיהא שחובת שם,

ממעקה  פטור בו דרים שאין בית שהרי הן, הדר על אלו
רוצח  מהל' ופי"א יא, הל' מזוזה מהל' פ"ה (ראה ומזוזה

א). הל' נפש להכניס 23)ושמירת הבית, במזוזת חקיקה
המזוזה. את אבן,24)בה של היא הבית מזוזת אם אפילו

למ  ואמרנו אומן, מעשה היא שהם והחקיקה שהדברים עלה
שאין  דבר, של וטעמו לעשות. המשכיר חייב - אומן מעשה
שהרי  המזוזה, את להניח באבן מקום לחקוק הכרח כל
ולהעמיד  בנסר הקנה ולקבוע בקנה המזוזה לקבוע אפשר
הבית  למזוזת סמוך והמפתן המשקוף בין בצמצום הנסר את
(שם  לאומן צורך זה למעשה ואין ממקומו. יזוז שלא באופן

יוסף'). ו'נמוקי רש"י להשתמש 25)ע"פ כדי הבית לגג
נמוק"י). (ראה הבתים בישיבת עיקר בגג השימוש ואין בו,

ומשופע,26) בטיח המטוייח הגג אצל לכותל סמוכים נסרים
את  מרטיבים ואינם הנסרים על נופלים הגג שעל והמים
צריך  ואין מחזירה אדם כל הנסרים, וכשנופלים הכותל,

רש"י). ע"פ (שם לזה שנתהוו 27)אומן הסדקים להטיח
ואין  הסדקים, דרך לבית הגשם מי ידלפו שלא כדי בגג,

לזה. אומן אלא 28)צריך לתקן המשכיר על שאין שם,
הבית. בישיבת ועיקר אומן מעשה שהוא דבר

.„B¯·ÁÏ ‰iÏÚ ¯ÈkOn‰29‰˙ÁÙÂ30‰Úa¯‡a31B‡ ««¿ƒ¬ƒ»«¬≈¿ƒ¿¬»¿«¿»»
‰¯˜z‰ Ôw˙Ï ·iÁ - ¯˙È32‰·ÈÊÚn‰Â33;‰ÈÏÚL »≈«»¿«≈«ƒ¿»¿««¬ƒ»∆»∆»

‡È‰ ‰¯˜z‰ ˜efÁ ‰·ÈÊÚn‰L34. ∆««¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ

ח,29) הל' בפ"ה למעלה שנתבאר סתם, עלייה לו ואמר
והולך  רבינו מבאר וכאן עלייה, לו להעמיד חייב נפלה שאם
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ואין  השכירות, לתנאי בהתאם בחפץ להשתמש מליאה זכות
נשארת  במטלטלין אולם עקרונית, משפטית הגבלה כל בזה
שיכול  מפני זו, זכות להעברת התנגדות זכות למשכיר
השני  השוכר כי אחר, ביד פקדוני שיהא רצוני אין לטעון:
(ראה  נאנס ויטעון: החפץ את יעלים שלא אצלי נאמן אינו

ד). הל' פ"א העלמה.48)למעלה מציאות בה שאין
ספינתו.49) הוא ושומר השוכר, עם דר הספינה שבעל
לאחרים.50) משכירה השוכר ולכן זו, לטענה מקום אין
לעשות",51) ידיך לאל "בהיות וגו': כז. ג, במשלי כתוב

שהוא. הפסד לך גורם הדבר שאין שהם 52)כלומר,
הבית  שבעל מפני מטלטלין, כדין מושכר בית שדין סבורים,
ע"י  יוזק שלא לשמור יכול ואינו השוכר, עם ביחד דר אינו
זה  ואין הראשון, על כמו עליו סומך שאינו השני, השוכר
ע"י  יתקלקל שלא ושומר עמה שבעלה לספינה דומה

(ראב"ד). וסובר 53)השוכר זו, סברא דוחה רבינו
- השני השוכר שהרי טענה, אינה הבית לקלקול שהחשש

(מגידֿמשנה). ההיזק בעד לשלם יתחייב

.Â- ÏÙ B¯ÈkO‰L ¯Á‡Â ,CÏ ¯ÈkOÓ È‡ ‰Ê ˙Èa«ƒ∆¬ƒ«¿ƒ»¿««∆ƒ¿ƒ»«
B˙B·Ï ·iÁ BÈ‡54LnzLpM ‰Ó ÏÚ ·MÁÓ ‡l‡ , ≈«»ƒ¿∆»¿«≈««∆ƒ¿«≈

¯ÈÊÁÓe Ba55˙e¯ÈÎO‰ ¯‡L BÏ56- B¯˙Ò Ì‡ Ï·‡ ; «¬ƒ¿»«¿ƒ¬»ƒ¿»
B˙BÓk BÏ ¯ÈkOÈ B‡ ,¯Á‡ ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ57. «»¿«¬ƒ«ƒ«≈«¿ƒ¿

B¯ÎÓ B‡ B¯ÈkO‰Â ‰ÊÏ B¯ÈkO‰L ¯Á‡ ¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«««∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒ¿»
Òp‡ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ58˙e¯ÈÎO ÚÈ˜Ù‰L , ¿≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

ÔBL‡¯‰59·iÁ ‰Ê È¯‰ -60¯Á‡ ˙Èa BÏ ¯ÈkO‰Ï »ƒ¬≈∆«»¿«¿ƒ«ƒ«≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙BÓk¿¿≈…«≈»∆

לו 54) לבנות התחייב ולא השכיר, זה בית שהרי קג. שם
חדש. השכר.55)בית השוכר הקדים אם המשכיר,

זמן  פרק בעד משלם שהשוכר הקדים, לא אם והואֿהדין
ונהנה. בו הבית 56)שדר אבני למכור רשות לשוכר ואין

ב  בהלכה למעלה כמו אחר, בית בדמיהם ולשכור ועציו,
במגידֿמשנה: מבואר ההבדל, וטעם לרכוב. זה חמור בדין
לשוכר  שעבד והמשכיר להמכר, עומדת נבלתו - שמת חמור
שהוא  זמן כל משמע זה" "בית אבל נבלתה, ואת החמור את
עומדים  שאינם והאבנים, העצים למכור ולא לדירה ראוי
להעמיד  לחייבו ואין מחדש. הבית לבנות אלא להמכר
השכירו. זה שבית מפני החדש הבנין את השוכר לרשות

זה 57) בבית אמרו שלא שהשכירו. וכצורתו הבית כמידת
במקום  אבל מאליו, הבית כשנפל אלא לבנותו חייב שאינו
בית  לו להעמיד חייב - השוכר הסכמת בלי סתרו שהמשכיר
(מגידֿ יסתור שלא לעכב יכול שהשוכר ופשוט, אחר.

ישראל.58)משנה). ואפילו אלים, חמסן,
הבית.59) מן להוצאתו 60)שהוציאהו שגרם המשכיר,

הבית. מן

.Ê¯ÈkO‰61Ì˙Ò ˙Èa BÏ62ÏÙ ˙Èa BÏ Ô˙pL ¯Á‡Â , ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿««∆»««ƒ»«
ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â .¯Á‡ ˙Èa BÏ ÔzÈ B‡ B˙B·Ï ·iÁ -«»ƒ¿ƒ≈«ƒ«≈¿ƒ»»»»
ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡ - ÏÙpL ˙Èa‰ ÔÓ63. ƒ««ƒ∆»«≈«≈»¿«≈»»

˙Èa Èe¯˜ ‰È‰iL ‡e‰Â64˙Èa ‡l‡ ¯ÈkO‰ ‡lL . ¿∆ƒ¿∆»«ƒ∆…ƒ¿ƒ∆»«ƒ
Ì˙Ò65‰Êk ˙Èa :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .66EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ¿»¬»ƒ»««ƒ»∆¬ƒ«¿ƒ¿

ÏL BaÁ¯ ˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓk ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ -«»¿«¬ƒ«ƒ¿ƒ«»¿ƒ«»¿∆

ÔÈÚ ‰È‰ ‡Ï :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ;e‰‡¯‰L ‰Ê ˙Èa«ƒ∆∆∆¿»¿≈»«…»»ƒ¿«
ıÁ¯nÏ B‡ ˜eMÏ B‡ ¯‰pÏ ·B¯˜ ‰È‰iL ‡l‡ È¯·c¿»«∆»∆ƒ¿∆»«»»««∆¿»
B˙¯eˆÎe B˙cÓk ˙Èa BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ ‡l‡ ,‰Êk67. »∆∆»«»¿«¬ƒ«ƒ¿ƒ»¿»

CÎÈÙÏ68ÏB„‚ epOÚÈ ‡Ï - ÔË˜ ‰È‰ Ì‡ ,69- ÏB„b ; ¿ƒ»ƒ»»»»…«¬∆»»
- ÌÈL ;ÌÈL epOÚÈ ‡Ï - „Á‡ ;ÔË˜ epOÚÈ ‡Ï…«¬∆»»∆»…«¬∆¿«ƒ¿«ƒ
,Ba eÈ‰L ˙BBlÁ‰ ÔÓ ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .„Á‡ epOÚÈ ‡Ï…«¬∆∆»¿…ƒ¿…ƒ««∆»

Ì‰ÈL ˙ÚcÓ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ70. ¿…ƒ¬≈∆∆»ƒ««¿≈∆

קג.61) וצורתו.62)שם מדתו קבע שם,63)ולא רי"ף
בגמרא. משמע בו 64)וכן שיש כלומר לדירה, שראוי

שם). (נמוקיֿיוסף אמות ארבע על אמות וביד 65)ארבע
שהוא  כזה קטן בית מתחילה לו להעמיד היה המשכיר
מעניקה  אינה הראשון הבית ונפילת עכשיו, לו מעמיד

חדשות. זכויות להשכיר 66)לשוכר המשכיר עליו שקיבל
כזה. לו: ואמר מסוים בית והדגימו בית, שם 67)לו

שהשכירו.68)בגמרא. אחר הבית נפל בני 69)אם יש
קטנה. דירה שמעדיפים שם.70)אדם

.ÁÌ˙Ò ‰iÏÚ ¯ÈkOn‰71‰iÏÚ BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ -72. ««¿ƒ¬ƒ»¿»«»¿«¬ƒ¬ƒ»
EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ‰Ê ˙Èa Èab ÏÚL BÊ ‰iÏÚ :BÏ ¯Ó‡»«¬ƒ»∆««≈«ƒ∆¬ƒ«¿ƒ¿

‰iÏÚÏ ˙Èa „aÚL È¯‰ -73‰˙ÁÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .74 ¬≈ƒ¿≈«ƒ«¬ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿¬»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡a ‰iÏÚ‰75¯ÈkOn‰ ·iÁ - ¯˙È B‡ »¬ƒ»¿«¿»»¿»ƒ»≈«»««¿ƒ

ÎBO‰ È¯‰ - Ôw˙ ‡Ï Ì‡Â ;Ôw˙Ï˙Èaa ¯„Â „¯BÈ ¯ ¿«≈¿ƒ…ƒ≈¬≈«≈≈¿»««ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ76BÊ ˙BiÏÚ ÈzL eÈ‰ .Ôw˙iL „Ú77ÏÚ ƒ««««ƒ«∆¿«≈»¿≈¬ƒ«

‰BzÁza ¯c - ‰BÈÏÚ‰ ‰˙ÁÙÂ ,BÊ Èab78‰˙ÁÙ ; «≈¿ƒ¿¬»»∆¿»»««¿»ƒ¿¬»
B‡ ‰BÈÏÚa ¯e„È Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰BzÁz‰««¿»¬≈∆»≈ƒ»»∆¿»

˙Èaa79ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¯c Ì‡Â ,¯e„È ‡Ï CÎÈÙÏ . ««ƒ¿ƒ»…»¿ƒ»≈ƒƒ
ÌMÓ B˙B‡80„Á‡a ‰OÚÓ .81˙ÈÏc :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L82 ƒ»«¬∆¿∆»∆»««¬≈»ƒ

¯˜ÚÂ ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ‰f‰ ˜Ò¯t‰ Èab ÏÚL BÊ∆««≈««¿≈«∆¬ƒ«¿ƒ¿¿∆¡«
,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ;BÓB˜nÓ ˜Ò¯t‰ ÔÏÈ‡ƒ«««¿≈ƒ¿»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ
ÔÓÊ Ïk ˜Ò¯t‰ „ÈÓÚ‰Ï ‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿«»«»¿«¬ƒ««¿≈»¿«

˙Ói˜ ˙ÈÏc‰L83.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆«»ƒ«∆∆¿≈…«≈»∆

קטז:71) להעמיד 72)שם חייב לו, שהעמיד זו נפלה אם
אחרת. גבי 73)לו "שעל הוסיף: מה לשם כן, לא שאם

אנו  ולכן זו". "עלייה באמרו: הסתפק ולא זה", בית
הרי  - יתקנו ולא בעליה קלקול יארע שאם כוונתו, מפרשים
והולך. רבינו שמבאר כמו לשוכר, משועבד שלמטה הבית

על 75)נתקלקלה.74) טפחים ארבעה של שטח פני על
כשמואל). (שם, טפחים יכול 76)ארבעה אינו אבל ביחד,

לו  ויעמיד שלמטה בבית מדירתו יצא הבית שבעל לדרוש
שיעבדו. לא כן דעת שעל כולה, שלש 77)את בן בית

שעל  זו עליה לו: ואמר העליונה, הקומה והשכיר קומות
זה. בית ולדור 78)גבי לירד יכול ואינו התחתונה, בעלייה

דירת  לתקן בעלֿהבית את לאלץ כדי שלמטה, בבית
הבית העלי  בכלל התחתונה, העלייה שגם מפני יה,

מא). ס"ק שיב, סי' חו"מ (סמ"ע הוא ששיעבדו
או 79) העליונה לעלייה לדחותו יכול הבית בעל אם כלומר,

שם  "דא"ל קיז.) (שם בגמרא מבוארים הספק וצדדי לא.
הרי  לשוכר: אומר המשכיר כלומר, עלך". קבילת עלייה
מוסר  אני עלייה והרי בעלייה, לדור והסכמת שכרת, עלייה
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שאינו  כשם - זו עלייה לו באמר אבל נפחתה, אם הדין מה
לתקנה  חייב אינו כן בנפלה, עלייה לו להעמיד חייב
לחםֿמשנה, ועיין קיז: שם הגמ' ע"פ (מגידֿמשנה בנפחתה

יז). סעיף שיב סי' בחושןֿמשפט נסר 30)וראה נשבר
כשמואל).31)ברצפתה. (שם, טפחים ארבעה על טפחים

לעלייה.32) רצפה המשמשת הבית הטיט 33)תקרת
ג, (נחמיה הכתוב מלשון והוא - התקרה על שטוחין והעפר
רבינו  פירש וכן שם, רש"י (ע"פ ירושלים" "ויעזבו ח)

שם). המשנה, העלייה,34)בפירוש בישיבת הוא ועיקר
עלול  והוא רפים, הרצפה כשנסרי בעלייה דר אדם שאין

ממקומו. נסר ישמט אם ליפול

.‰Ï·f‰35¯ÎBO ÏL ‡e‰ È¯‰ - ¯ˆÁaL36CÎÈÙÏ . «∆∆∆∆»≈¬≈∆≈¿ƒ»
thÓ ‡e‰B‡ÈˆB‰Ï Ba Ï37- ‚‰Ó ÌL LÈ Ì‡Â . ƒ«≈¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»

‚‰n‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰38eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ«««ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»
˙BÓ‰a‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ÎBO ÏL Ï·f‰ eOÚL ˙BÓ‰a‰«¿≈∆»«∆∆∆≈¬»ƒ«¿≈

ÌÈ¯Á‡ ÏL39ÏL B¯ˆÁL ;¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏL Ï·f‰ - ∆¬≈ƒ«∆∆∆««∆»≈∆¬≈∆
BzÚcÓ ‡lL BÏ ‰B˜ Ì„‡40‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»»∆…ƒ«¿««ƒ∆ƒ

ÌÈ¯Á‡ „Èa ‰¯eÎO41. ¿»¿«¬≈ƒ

קב.35) שם הגמרא, וכפירוש קא: שם משנה,
ומבאר.36) רבינו שהולך כמו החצר, את השוכר מבהמות

כך  ומתוך הזבל את מפקיר שהשוכר אומרים אנו ואין
מדעתו  שלא לו קונה אדם של שחצירו בו, זוכה המשכיר
דבר  של וטעמו שם). הערה ראה זו, הלכה בסוף (רבינו
ובזכותו  לו, מושכר שהחצר מכיון בלחםֿמשנה: מבואר

זבלן. מפקיר אינו בהמותיו, שם לו 37)להחזיק כשאין
בו. א.38)צורך הל' למעלה בהמות 39)כמבואר זבל

זבלן  על מקפידים אינם בעליהם למקום, ממקום ההולכות
אותו. נמצא 40)ומפקירין שהחפץ לו ידוע כשאינו אף

יוסי  כרבי (שם ח הל' ומתנה זכיה מהל' פ"ד ראה בחצרו.
חנינה). במשנה,41)בר שאמרו מה פירשו שם, בגמרא

דאתי  ותורי דמשכיר, "בחצר המדובר - הבית בעל של הזבל
שאמרו  שזה רבינו, ומפרש אחרים). של (שוורים מעלמא"
לשוכר, המושכרת בחצר היא הכוונה דמשכיר", "בחצר
הפקר  חפצי לקנות הבעלים זכות מפקיעה השכירות שאין
(ראה  קצוב לזמן מכירה שכירות אמרו שלא בה, המונחים
לזכות  כלומר שכירותו, למטרת אלא א) הל' פ"ז להלן
והמשכיר  לו, קנוי אינו החצר גוף אבל בחצר, ההשתמשות
(מגידֿמשנה, הפקר חפצי לקנות החצר בעל להיות ממשיך
א, ס"ק שיג סי' החושן' 'קצות וראה שם. ולחםֿמשנה

רבינו). בדעת אחרת שיטה

.Â¯‡L B‡ ˙eÁ B‡ ıÁ¯Ó B‡ ¯ˆÁ B‡ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ»≈∆¿»¬¿»
˙‡ˆÏ e‰ÙBk ‰Ê È¯‰ - ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú ˙BÓB˜n‰«¿«¿«»¬≈∆≈»≈

˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ BÏ ÔÈzÓÓ BÈ‡Â ,BpÓÊ ÛBÒa42¯ÎO . ¿¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ»»∆»»«
Ì˙Ò ˙Èa BÏ43„Á‡ ÌBiÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰ÈÏÏ :44; «ƒ¿»¿ƒ»≈»ƒ∆»

‰˙È·LÏ45ÌÈÓÈ ÈMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ -46ÔÈ‡ - ÔÈ‡eOÏ ; ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ≈
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt47. »ƒ¿ƒ

פינוי 42) הודעת לשוכר למסור צריך המשכיר אין כלומר,
הגשמים, בימות ואפילו הזמן, כשיגיע מיד אלא מוקדמת,

המשכיר  שאין ז) הלכה (ראה אמרו לא כאן שעד מוציאו,
הודעה  בלי החמה ובימות כלל, הגשמים בימות מוציאו
בסתם, נעשית כשהשכירות אלא יום, שלושים של מוקדמת
בסמוך  (כמבואר לדור מקום לחפש לשוכר לאפשר כדי
קביעת  עצם - קצוב לזמן נעשית כשהשכירות אבל ז) הלכה
בירושלמי  אמרו וכן היא. הודעה - מסוים לזמן השכירות
בירושלמי  - השואל פרק בבבאֿמציעא הרי"ף (הביאו
זמנו  הגיע אפילו ידוע, לזמן השכירו "ואם אינו): לפנינו
ידיע  מידע טעמא? מאי מיד. מוציאו - הגשמים בימות
בטבת). הוא יציאתו שזמן הוא (יודע בטבת" דזמניה

בבאֿמציעא 43) תוספתא (וראה הירושלמי בשם שם רי"ף
הי"א). ח לילה 44)פרק דעת על - סתם ללינה שהשוכר

יונתן). הר' בשם קא: שם מקובצת' ('שיטה שוכר ויום
להכין 46)לשבת.45) כדי בכלל, השישי יום גם כלומר,

(שם). שבת שלושים 47)צרכי נמשכת נישואין ששמחת
כל  יום שלושים שעד ח.) כתובות (ראה שאמרו כמו יום,
ומברכים  היא, הנישואין מפני סתמא עושה שהחתן סעודה
מונעים  אין ד.): (שם אמרו וכן במעונו". "שהשמחה

יום. שלושים כל הכלה מן תכשיטים

.ÊÌ˙Ò B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰48B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»≈»¿ƒ
Ì„wÓ ÌBÈ ÌÈLÏL BÚÈ„BiL „Ú49È„k ,50Lw·Ï «∆ƒ¿ƒƒ…∆¿≈¿«≈

.‡ˆÈ ÌÈLÏM‰ ÛBÒÏe ,C¯ca CÏLÓ ‰È‰È ‡ÏÂ ÌB˜Ó»¿…ƒ¿∆À¿»«∆∆¿«¿ƒ≈≈
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na51˙BÓÈa Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ««»¬»ƒ

ÌÈÓLb‰52B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -53‚Á‰ ÔÓ54„ÚÂ «¿»ƒ≈»¿ƒƒ∆»¿«
ÁÒt‰55ÔÓ ¯‡L Ì‡ ,‚Á‰ ÈÙÏ ÌÈLÏL BÏ Ú·˜ . «∆«»«¿ƒƒ¿≈∆»ƒƒ¿«ƒ

‚Á‰ ¯Á‡Ï „Á‡ ÌBÈ elÙ‡ ÌBÈ ÌÈLÏM‰56BÈ‡ - «¿ƒ¬ƒ∆»¿««∆»≈
ÁÒt‰ È‡ˆBÓ „Ú B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ57‡e‰Â .58BÚÈ„BiL »¿ƒ«»≈«∆«¿∆ƒ

Ì„wÓ ÌBÈ ÌÈLÏL59?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒƒ…∆«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÈk¯ka Ï·‡ ;˙B¯ÈÚa60„Á‡Â ‰nÁ‰ ˙BÓÈ „Á‡ - »¬»¬»«¿«ƒ∆»¿««»¿∆»

L„Á ¯OÚ ÌÈL BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»»…∆
Ì„wÓ61˙eÁa ÔÎÂ .62ÈÚa ÔÈa ÌÈk¯ka ÔÈa -,˙B¯ ƒ…∆¿≈«¬≈«¿«ƒ≈»¬»

Ì„wÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ63. »ƒ¿ƒ¿≈»»…∆ƒ…∆

כל 48) בעד שכר קבעו שם. וגמרא קא: בבאֿמציעא משנה
שכירות  וסתם השכירות, גמר זמן קבעו ולא וחודש חודש

יום. משלושים פחות זמן 49)אינה לשוכר הודיע ואם
יום  שלושים אחר לפנותה שעליו לדירה, שנכנס לפני מסוים
(ש"ך  מגורו ימי שלושים גמר לפני להוציאו יכול אינו -

ז). ס"ק לשוכר.50)שיב מצויות 51)לאפשר שהדירות
- אחרת לדירה לעבור רוצים כשהם אדם בני שדרך -

החמה. בימות אדם 52)עוברים בני אין הגשמים שמפני
מצויות. הדירות ואין אחרת, לדירה אפילו 53)עוברים

קודם. הסוכות.54)הודיעו שאין 55)חג הפסח, מוצאי
אין  שהרי אחרת, דירה לו לחפש לשוכר מאפשרת ההודעה
שיפנה  - הפינוי הודעת לו הקדים אם אמנם מצויות. הדירות
מוציאו  החמה, בימות יום שלושים - החורף בתקופת הדירה

שקבע. אלול 56)ביום בכ"ד ההודעה לו שמסר כגון
שם). מקובצת' 'שיטה אסי:57)(ראה דרב מימרא שם.

שלושים  (מאותם) מהני הגשמים בימות אחד יום נכנס אם
ב  (שהודיעו עד יום החג מן להוציאו יכול אינו החמה) ימות
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לפני  להגמר צריכים ההודעה ימי שלושים כלומר, הפסח.
להוציאו  מועילה ההודעה אין - כולם נגמרו לא ואם החג,

שם). (נמוקיֿיוסף הגשמים לפני 59)בתנאי.58)בימות
הקודמת, ההודעה סמך על להוציאו יכול ואינו פסח, מוצאי
שהרי  כלל, קיימת אינה כאילו אותה רואים שאנו  מפני
להודיעו  המשכיר צריך ולכן לדין, מנוגד יציאה זמן קבעה
וראה  ח. ס"ק שיב סימן (סמ"ע הפסח לפני שניה הודעה
רבינו). בלשון שמגיה מה טו, ס"ק שם הגר"א בביאור

אחר 60) נמשכים שרבים - בהם מצויות פנויות דירות שאין
כרכים. להקיף 62)שם.61)ישיבת החנוני שדרך

הן. ארוך לזמן והקפותיו לו 63)לצרכניו, לאפשר כדי
עיי"ש). רש"י, ע"פ – (שם הקפותיו את בינתיים לגבות

.ÁÌLk64·iÁ ¯ÎBO‰ Ck ,BÚÈ„B‰Ï ·iÁ ¯ÈkOn‰L ¿≈∆««¿ƒ«»¿ƒ»«≈«»
ÌÈL Ì„wÓ B‡ ,˙B¯ÈÚa ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„wÓ BÚÈ„B‰Ï¿ƒƒ…∆¿ƒ«¬»ƒ…∆¿≈

ÔÎL Lw·iL È„k ,ÌÈk¯ka L„Á ¯OÚ65¯‡MÈ ‡ÏÂ , »»…∆»¿«ƒ¿≈∆¿«≈»≈¿…ƒ»≈
Èet B˙Èa66,˙‡ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - BÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈»¿ƒ…ƒ≈»»≈

¯ÎO‰ ÔzÈ ‡l‡67. ∆»ƒ≈«»»

שם.64) הגון.65)ברייתא אדם 66)דייר שימצא עד
הדירה. לו להשכיר -67)הגון השכר לשלם ממשיך

זכות  ויש חודש, עשר שנים תום עד - מהבית יצא אפילו
יכול  המשכיר ואין לאחר, זו לתקופה הבית להשכיר לשוכר
(רמ"א  ה הל' בפ"ה למעלה שנתבאר כמו בידו, לעכב

עיי"ש). יז סעיף שיב סי' בהגהותיו

.Ë‡ÏÂ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ¯ÈkOn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈««¿ƒ»¿ƒ¿…
e¯˜e‰ Ì‡ ,Ì„wÓ BÚÈ„BiL „Ú ˙‡ˆÏ ÏBÎÈ ¯ÎBO‰«≈»»≈«∆ƒƒ…∆ƒ¿
:¯ÎBOÏ ¯ÓBÏÂ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï ¯ÈkOnÏ LÈ - ÌÈza‰«»ƒ≈««¿ƒ¿ƒ»»¿««≈

‰ÂLa ¯ÎO B‡68‡ˆ˙ B‡ ‡ˆÓzL „Ú69Ì‡ ÔÎÂ . ¿…¿»∆«∆ƒ¿»≈≈¿≈ƒ
¯ÓBÏÂ ¯ÎO‰ ˙ÁÙÏ ¯ÎBOÏ LÈ - ÌÈza‰ eÏÊe‰¿«»ƒ≈«≈ƒ¿…«»»¿«
È¯‰ B‡ ,‰zÚ ÏL ¯ÚLk ÈÏ ¯kO‰ B‡ :¯ÈkOnÏ««¿ƒ«¿≈ƒ¿««∆«»¬≈

EÈÙÏ E˙Èa70¯ÈkOn‰ ˙Èa ÏÙ .71- Ba ¯„ ‰È‰L ≈¿¿»∆»«≈««¿ƒ∆»»»
B˙ÈaÓ ¯ÎBO‰ ‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ ‰Ê È¯‰72:BÏ ¯ÓB‡Â , ¬≈∆≈¿ƒ«≈ƒ≈¿≈

‡ˆÓzL „Ú È˙È·a ·LBÈ ‰z‡ ‰È‰zL ÔÈ„a BÈ‡≈¿ƒ∆ƒ¿∆«»≈¿≈ƒ«∆ƒ¿»
ÌB˜Ó73È‡Â ,74˙eÎÊ ÏÚa ‰z‡ ÔÈ‡L ;C¯ca CÏLÓ »«¬ƒÀ¿»«∆∆∆≈«»««¿

ÈpnÓ ¯˙BÈ ‰Ê ˙È·a75. ¿«ƒ∆≈ƒ∆ƒ

עתה.68) ערכו השער 69)כפי כפי לשלם ברצונך אין אם
יוקר, הפרש - ממון להפסיד המשכיר על שאין עכשיו, של
בחוץ  מושלך יהא שלא הדייר, על להגן שמטרתה מהתקנה

שם). ההוזלה,70)(גמרא דין הוזכר לא שם בגמרא אמנם
ככוח  בהוזלו, יפה השוכר שכוח נותנת, הסברא אבל

(מגידֿמשנה). בהוקרו בין 72)שם.71)המשכיר מיד,
הגשמים. בימות בין החמה תהא 73)בימות שלא כדי

בדרך. בדרך.74)מושלך מושלך כבר אני והרי
היוקר 75) הפרש - אלו דינים שאין נראה, רבינו מלשון

בהלכה  המבואר בנו ומשיא המשכיר בית ונפילת וההוזלה,
סתם, כשהשכירו כלומר ההודעה, בתקנת אלא אמורים, - י
השכירות  את לבטל זכות ולשוכר למשכיר יש הדין שמיסוד
אלא  לשכירות, זמן קבעו לא שהרי שירצו, עת בכל
מקודם. להודיע והמשכיר, השוכר לטובת תיקנו, שחכמים

לפגוע  יפה התקנה כוח אין קצוב, לזמן בהשכירו אבל
מוציא  אינו ביתו נפל ואפילו המפורשים, השכירות בתנאי
בבית  זכות יותר לשוכר יש השכירות שבתקופת השוכר, את
כמו  היא, כמכירה קצוב לזמן שהשכירות המשכיר, מן
בשם  המגידֿמשנה כתב (וכן א הל' פ"ז להלן שיתבאר

יא). סעיף שיב סימן בשו"ע נפסק וכן הרשב"א,

.È‰M‡ B· ‡OÏ B·Ï ˙Èa‰ Ô˙76Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ : »«««ƒƒ¿ƒ»ƒ»ƒ»»≈«
BÏ ¯LÙ‡ ‰È‰Â ,ÈBÏt ÔÓÊa Ô˙Á ‰OÚ BaL∆¿«¬∆»»ƒ¿«¿ƒ¿»»∆¿»
B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - BÚÈ„B‰ ‡ÏÂ Ì„wÓ BÚÈ„B‰Ï77; ¿ƒƒ…∆¿…ƒ≈»¿ƒ
„iÓ d‡OB ‡e‰ È¯‰Â ,‰M‡ BÏ ‰ncÊ ÂLÎÚ Ì‡Â78 ¿ƒ«¿»ƒ¿«¿»ƒ»«¬≈¿»ƒ»
‰Ê ‰È‰iL ÔÈ„a BÈ‡L ;B‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈¿ƒ∆≈¿ƒ∆ƒ¿∆∆
B· ‰OÚiL ˙Èa ¯kOÈ ˙Èa‰ ÏÚa Ô·e ,B˙È·a ·LBÈ≈¿≈∆««««ƒƒ¿…«ƒ∆«¬∆

.‰p˙Á¬À»

להודיעו.77)שם.76) לו היה היה 78)שהרי ולא
קודם. להודיעו באפשרותו

.‡ÈÈM‰ ÔÈ‡ - BLÈ¯B‰ B‡ B˙ B‡ ˙Èa‰ ˙‡ ¯ÎÓ»«∆««ƒ¿»ƒ≈«≈ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„wÓ BÚÈ„BiL „Ú B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ79B‡ »¿ƒ«∆ƒƒ…∆¿ƒ

L„Á ¯OÚ ÌÈL Ì„wÓ80:BÏ ¯ÓB‡ ¯ÎBO‰ È¯‰L ; ƒ…∆¿≈»»…∆∆¬≈«≈≈
B˙ÓÁÓ ‰Ê ˙È·a ˙ÈÎfL ‰Ê ÁkÓ ¯˙È EÁk ÔÈ‡81. ≈…¬»≈ƒ…«∆∆»ƒ»¿«ƒ∆≈¬»

לך 81)בכרכים.80)בעיירות.79) שמכר שזה וכשם
אתה  אף כן - מוקדמת הודעה בלי להוציאני יכול היה לא

יכול. אינך

ה'תש"פ  שבט ט"ז שלישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לחדשים 1) בתים משכיר ודין בשכירות, מועיל שתנאי יבאר

שכר  נתתי אומר שוכר ודין השנה, ונתעברה לשנה או
לזמן  בשטר משכיר ודין נטלתי, לא אומר ומשכיר הדירה
פירותיו  מכניס ודין פרדס, שוכר ודין בשטר, זמן ואין קבוע

ריחיים. שוכר ודין מדעתו, שלא חבירו לבית

.‡Á˜Óa ‰ˆ¯iL È‡z Ïk Ì„‡ ‰˙nL ÌLk¿≈∆«¿∆»»»¿«∆ƒ¿∆¿∆»
¯kÓÓe2‰¯ÈÎÓ ˙e¯ÈÎO‰L ;˙e¯ÈÎOa ‰˙Ó Ck , ƒ¿»»«¿∆ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ»

·eˆ˜ ÔÓÊÏ3¯kÓÓ ÂÈÒÎa B¯kÓnL ÏÎÂ .‡È‰4, ƒ¿«»ƒ¿…∆ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»
¯ÎBO5¯kÓÏ BÏ ÔÈ‡L ÏÎÂ ;˙e¯ÈÎO B˙e¯ÈÎO6Ck , ≈¿ƒ¿ƒ¿…∆≈ƒ¿…»

d˙B‡a „·Ïa ˙B¯t BÏ LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ .¯kOÏ BÏ ÔÈ‡≈ƒ¿…∆»ƒ≈≈≈ƒ¿«¿»
Ú˜¯w‰7¯ÎBO ‰Ê È¯‰ ,8¯ÎBÓ BÈ‡Â9. ««¿«¬≈∆≈¿≈≈

נתקיים 2) לא ואם שהוקנה, הדבר נקנה התנאי נתקיים ואם
א. הלכה מכירה מהלכות יא בפרק שנתבאר כמו קנה לא

י"ג 3) פרק (ראה אונאה לעניין נו: מציעא בבבא אמרו כן
הדברים  שלכל רבינו וסובר יט) הלכה מכירה מהלכות
המתחיל  דיבור שם התוספות כדעת (ולא כמכר שכירות
קניין  מהות בהגדרת ה הלכה ו פרק למעלה וראה והאי.

הנשכר). בדבר וקטן 4)השוכר שוטה חרש להוציא
מהלכות  כ"ט בפרק שנתבאר כמו ממכר, אינו שממכרם

"שוכר".5)מכירה. המלה חסרה תימן יד כגון 6)בכתב
בו  שאין ודבר ברשותו שאינו דבר או לעולם בא שלא דבר
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שאינו  כשם - זו עלייה לו באמר אבל נפחתה, אם הדין מה
לתקנה  חייב אינו כן בנפלה, עלייה לו להעמיד חייב
לחםֿמשנה, ועיין קיז: שם הגמ' ע"פ (מגידֿמשנה בנפחתה

יז). סעיף שיב סי' בחושןֿמשפט נסר 30)וראה נשבר
כשמואל).31)ברצפתה. (שם, טפחים ארבעה על טפחים

לעלייה.32) רצפה המשמשת הבית הטיט 33)תקרת
ג, (נחמיה הכתוב מלשון והוא - התקרה על שטוחין והעפר
רבינו  פירש וכן שם, רש"י (ע"פ ירושלים" "ויעזבו ח)

שם). המשנה, העלייה,34)בפירוש בישיבת הוא ועיקר
עלול  והוא רפים, הרצפה כשנסרי בעלייה דר אדם שאין

ממקומו. נסר ישמט אם ליפול

.‰Ï·f‰35¯ÎBO ÏL ‡e‰ È¯‰ - ¯ˆÁaL36CÎÈÙÏ . «∆∆∆∆»≈¬≈∆≈¿ƒ»
thÓ ‡e‰B‡ÈˆB‰Ï Ba Ï37- ‚‰Ó ÌL LÈ Ì‡Â . ƒ«≈¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»

‚‰n‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰38eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ«««ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»
˙BÓ‰a‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ÎBO ÏL Ï·f‰ eOÚL ˙BÓ‰a‰«¿≈∆»«∆∆∆≈¬»ƒ«¿≈

ÌÈ¯Á‡ ÏL39ÏL B¯ˆÁL ;¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏL Ï·f‰ - ∆¬≈ƒ«∆∆∆««∆»≈∆¬≈∆
BzÚcÓ ‡lL BÏ ‰B˜ Ì„‡40‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»»∆…ƒ«¿««ƒ∆ƒ

ÌÈ¯Á‡ „Èa ‰¯eÎO41. ¿»¿«¬≈ƒ

קב.35) שם הגמרא, וכפירוש קא: שם משנה,
ומבאר.36) רבינו שהולך כמו החצר, את השוכר מבהמות

כך  ומתוך הזבל את מפקיר שהשוכר אומרים אנו ואין
מדעתו  שלא לו קונה אדם של שחצירו בו, זוכה המשכיר
דבר  של וטעמו שם). הערה ראה זו, הלכה בסוף (רבינו
ובזכותו  לו, מושכר שהחצר מכיון בלחםֿמשנה: מבואר

זבלן. מפקיר אינו בהמותיו, שם לו 37)להחזיק כשאין
בו. א.38)צורך הל' למעלה בהמות 39)כמבואר זבל

זבלן  על מקפידים אינם בעליהם למקום, ממקום ההולכות
אותו. נמצא 40)ומפקירין שהחפץ לו ידוע כשאינו אף

יוסי  כרבי (שם ח הל' ומתנה זכיה מהל' פ"ד ראה בחצרו.
חנינה). במשנה,41)בר שאמרו מה פירשו שם, בגמרא

דאתי  ותורי דמשכיר, "בחצר המדובר - הבית בעל של הזבל
שאמרו  שזה רבינו, ומפרש אחרים). של (שוורים מעלמא"
לשוכר, המושכרת בחצר היא הכוונה דמשכיר", "בחצר
הפקר  חפצי לקנות הבעלים זכות מפקיעה השכירות שאין
(ראה  קצוב לזמן מכירה שכירות אמרו שלא בה, המונחים
לזכות  כלומר שכירותו, למטרת אלא א) הל' פ"ז להלן
והמשכיר  לו, קנוי אינו החצר גוף אבל בחצר, ההשתמשות
(מגידֿמשנה, הפקר חפצי לקנות החצר בעל להיות ממשיך
א, ס"ק שיג סי' החושן' 'קצות וראה שם. ולחםֿמשנה

רבינו). בדעת אחרת שיטה

.Â¯‡L B‡ ˙eÁ B‡ ıÁ¯Ó B‡ ¯ˆÁ B‡ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ»≈∆¿»¬¿»
˙‡ˆÏ e‰ÙBk ‰Ê È¯‰ - ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú ˙BÓB˜n‰«¿«¿«»¬≈∆≈»≈

˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ BÏ ÔÈzÓÓ BÈ‡Â ,BpÓÊ ÛBÒa42¯ÎO . ¿¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ»»∆»»«
Ì˙Ò ˙Èa BÏ43„Á‡ ÌBiÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰ÈÏÏ :44; «ƒ¿»¿ƒ»≈»ƒ∆»

‰˙È·LÏ45ÌÈÓÈ ÈMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ -46ÔÈ‡ - ÔÈ‡eOÏ ; ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ≈
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt47. »ƒ¿ƒ

פינוי 42) הודעת לשוכר למסור צריך המשכיר אין כלומר,
הגשמים, בימות ואפילו הזמן, כשיגיע מיד אלא מוקדמת,

המשכיר  שאין ז) הלכה (ראה אמרו לא כאן שעד מוציאו,
הודעה  בלי החמה ובימות כלל, הגשמים בימות מוציאו
בסתם, נעשית כשהשכירות אלא יום, שלושים של מוקדמת
בסמוך  (כמבואר לדור מקום לחפש לשוכר לאפשר כדי
קביעת  עצם - קצוב לזמן נעשית כשהשכירות אבל ז) הלכה
בירושלמי  אמרו וכן היא. הודעה - מסוים לזמן השכירות
בירושלמי  - השואל פרק בבבאֿמציעא הרי"ף (הביאו
זמנו  הגיע אפילו ידוע, לזמן השכירו "ואם אינו): לפנינו
ידיע  מידע טעמא? מאי מיד. מוציאו - הגשמים בימות
בטבת). הוא יציאתו שזמן הוא (יודע בטבת" דזמניה

בבאֿמציעא 43) תוספתא (וראה הירושלמי בשם שם רי"ף
הי"א). ח לילה 44)פרק דעת על - סתם ללינה שהשוכר

יונתן). הר' בשם קא: שם מקובצת' ('שיטה שוכר ויום
להכין 46)לשבת.45) כדי בכלל, השישי יום גם כלומר,

(שם). שבת שלושים 47)צרכי נמשכת נישואין ששמחת
כל  יום שלושים שעד ח.) כתובות (ראה שאמרו כמו יום,
ומברכים  היא, הנישואין מפני סתמא עושה שהחתן סעודה
מונעים  אין ד.): (שם אמרו וכן במעונו". "שהשמחה

יום. שלושים כל הכלה מן תכשיטים

.ÊÌ˙Ò B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰48B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»≈»¿ƒ
Ì„wÓ ÌBÈ ÌÈLÏL BÚÈ„BiL „Ú49È„k ,50Lw·Ï «∆ƒ¿ƒƒ…∆¿≈¿«≈

.‡ˆÈ ÌÈLÏM‰ ÛBÒÏe ,C¯ca CÏLÓ ‰È‰È ‡ÏÂ ÌB˜Ó»¿…ƒ¿∆À¿»«∆∆¿«¿ƒ≈≈
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na51˙BÓÈa Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ««»¬»ƒ

ÌÈÓLb‰52B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -53‚Á‰ ÔÓ54„ÚÂ «¿»ƒ≈»¿ƒƒ∆»¿«
ÁÒt‰55ÔÓ ¯‡L Ì‡ ,‚Á‰ ÈÙÏ ÌÈLÏL BÏ Ú·˜ . «∆«»«¿ƒƒ¿≈∆»ƒƒ¿«ƒ

‚Á‰ ¯Á‡Ï „Á‡ ÌBÈ elÙ‡ ÌBÈ ÌÈLÏM‰56BÈ‡ - «¿ƒ¬ƒ∆»¿««∆»≈
ÁÒt‰ È‡ˆBÓ „Ú B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ57‡e‰Â .58BÚÈ„BiL »¿ƒ«»≈«∆«¿∆ƒ

Ì„wÓ ÌBÈ ÌÈLÏL59?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒƒ…∆«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÈk¯ka Ï·‡ ;˙B¯ÈÚa60„Á‡Â ‰nÁ‰ ˙BÓÈ „Á‡ - »¬»¬»«¿«ƒ∆»¿««»¿∆»

L„Á ¯OÚ ÌÈL BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»»…∆
Ì„wÓ61˙eÁa ÔÎÂ .62ÈÚa ÔÈa ÌÈk¯ka ÔÈa -,˙B¯ ƒ…∆¿≈«¬≈«¿«ƒ≈»¬»

Ì„wÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ63. »ƒ¿ƒ¿≈»»…∆ƒ…∆

כל 48) בעד שכר קבעו שם. וגמרא קא: בבאֿמציעא משנה
שכירות  וסתם השכירות, גמר זמן קבעו ולא וחודש חודש

יום. משלושים פחות זמן 49)אינה לשוכר הודיע ואם
יום  שלושים אחר לפנותה שעליו לדירה, שנכנס לפני מסוים
(ש"ך  מגורו ימי שלושים גמר לפני להוציאו יכול אינו -

ז). ס"ק לשוכר.50)שיב מצויות 51)לאפשר שהדירות
- אחרת לדירה לעבור רוצים כשהם אדם בני שדרך -

החמה. בימות אדם 52)עוברים בני אין הגשמים שמפני
מצויות. הדירות ואין אחרת, לדירה אפילו 53)עוברים

קודם. הסוכות.54)הודיעו שאין 55)חג הפסח, מוצאי
אין  שהרי אחרת, דירה לו לחפש לשוכר מאפשרת ההודעה
שיפנה  - הפינוי הודעת לו הקדים אם אמנם מצויות. הדירות
מוציאו  החמה, בימות יום שלושים - החורף בתקופת הדירה

שקבע. אלול 56)ביום בכ"ד ההודעה לו שמסר כגון
שם). מקובצת' 'שיטה אסי:57)(ראה דרב מימרא שם.

שלושים  (מאותם) מהני הגשמים בימות אחד יום נכנס אם
ב  (שהודיעו עד יום החג מן להוציאו יכול אינו החמה) ימות
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כ"ב). פרק שם (ראה לבנו 7)ממש נכסיו הכותב כגון
מהזמן  הבן זוכה הקרקע שבגוף מיתה, ולאחר מהיום
כמבואר  חייו, ימי כל לאב הם והפירות בשטר, שכתוב

י"ג. הלכה ומתנה זכייה מהלכות י"ב מעביר 8)בפרק
לפירותיה. בקרקע לו שיש הזכות שכירות, בתורת לאחרים

הלוקח 9) שמא מכירה, בתורת זכותו להעביר רשאי ואינו
האב  מיתת לאחר הבן ביכולת יהיה ולא הוא אלים אדם
מכירה. בתורת לידו שבאה הקרקע את הלוקח מייד להוציא
שכתב  כמו האב, שימות עד מכור - ומכרו האב עבר ואם

שטז). רנז, סימן הב"ח פי (על שם זכייה בהלכות רבינו

.·B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰10‰LÏ11‰M‰ ‰¯aÚ˙Â ,12 ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»»¿ƒ¿«¿»«»»
¯ÎBOÏ ‰¯aÚ˙ -13ÌÈL„ÁÏ ¯ÈkO‰ .14‰¯aÚ˙ - ƒ¿«¿»«≈ƒ¿ƒ»√»ƒƒ¿«¿»

¯ÈkOnÏ15:BÏ ¯Ó‡L ÔÈa ,‰LÂ ÌÈL„Á BÏ ¯ÈkÊ‰ . ««¿ƒƒ¿ƒ√»ƒ¿»»≈∆»«
‰La ¯Èc ¯OÚ ÌÈL ,L„ÁÏ ¯Èc16¯Ó‡L ÔÈa , ƒ»¿…∆¿≈»»ƒ»¿»»≈∆»«

L„Á ÏÎa ¯Èc ,‰LÏ ¯Èc ¯OÚ ÌÈL :BÏ17È¯‰ - ¿≈»»ƒ»¿»»ƒ»¿»…∆¬≈
¯eaÚ‰ L„Á18L¯ÈkOÓ Ï19Ú˜¯w‰L ;20˙˜ÊÁa …∆»ƒ∆«¿ƒ∆««¿«¿∆¿«

‡l‡ Ú˜¯w‰ ÏÚa „iÓ ¯·c ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÚa¿»ƒ¿≈ƒƒ»»ƒ«««««¿«∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a21‰Ê ÔÓÊÏ :¯Ó‡L ˙Èa‰ ÏÚa ÔÎÂ . ƒ¿»»¿»¿≈««««ƒ∆»«ƒ¿«∆
EÏ Èz¯kO‰22‡l‡ Èz¯ÎO ‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÎBO‰Â , ƒ¿«¿ƒ¿¿«≈≈…»«¿ƒ∆»

Ì˙Ò23C¯‡ ÔÓÊÏ B‡ ,24;‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ¿»ƒ¿«»…««≈¿»ƒ¿»»
‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â25˙q‰ ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa -26B‡ÈˆBÓe ¿ƒ…≈ƒ««««ƒƒ¿»∆≈ƒ

˙Èa‰ ÔÓ27. ƒ««ƒ

קב.10) לשנה.11)שם דינר עשר ואפילו 12)בשנים
מעוברת  ששנה השכירות, בשעת להמשכיר ידוע היה לא
שם). מקובצת בשיטה הובאה הרי"ף (תשובת היא

השלושה 13) החודש בעד השכירות בדמי מרבה השוכר אין
מסתימת  הוא. השנה בכלל העיבור שחודש שניתוסף, עשר
ואמר  השנה באמצע כשהשכירו שאפילו נראה, רבינו לשון
שהיא  כפי לשנה שהתכוון אומרים אנו אין אחת, לשנה
כוונתו  מפרשים אנו אלא חודש, לי"ב כלומר השנים ברוב
(יום  לתאריך ויגיע השנה מחזור שיתמלא עד משכירו שהוא
במגיד  (ראה בכלל והעיבור השכירות, בו שנעשית וחודש)
הובאה  בתשובה מיגאש יוסף רבי רבו דעת וכן משנה).
מיגאש, הר"י כותב שם (ובתשובה שם מקובצת בשיטה
השכירות  כשנעשית אלא זה דין שאין הורה שבתחילה
משנה  במגיד מובא הרשב"א דעת (השווה השנה בתחילת
השנה  תחילת בין לחלק שאין והורה בו חזר כך ואחר כאן)
מקום, בשום זה חילוק מצא שלא זה על ומסתמך לאמצעה,
אין  התלמוד אותו חילק שלא שמה שאמרתי, "לפי ואומר:
שבא  כמו בהחלט אותו ניקח אלא אותו לחלק לנו

השנה.14)מוחלט"). ונתעברה - חודש בכל דינר
חודש.16)שם.15) שכירות השכירות, בלשון שהקדים
נתכוון 17) אם יודעים אנו ואין - שנה, שכירות שהקדים

הלשון  הוא העיקר אם כלומר, לחדשים, או שנה לשכירות
באחרונה. שהזכיר מה או בראשונה דמי 18)שהזכיר

העיבור. חודש של קב:19)השכירות שם נחמן כרב פסק
אחרים.20) ביד שכורה שהיא פי על או 21)אף בעדים

ול  בספק, ולא החודש בשטר בסוף המשכיר בא אפילו כן
אומרים  אנו ואין השוכר מן מוציאים שכרו, את לתבוע
סימן  משפט חושן ש"ך (ראה בעליו בחזקת ממון העמד

עם  עתה נתעורר לא שהספק מפני טו). קטן סעיף שיב
היה  מי בחזקת דנים ואנו השכירות, בשעת אלא התביעה
בעליו  בחזקת הבית את ומעמידים החודש בתחילת הבית
שכירות  דמי שילם ולא העיבור בחודש דר שהשוכר נמצא

ממנו. מוציאים -22)ולכן הזמן הגיע וכבר קצוב לזמן
מיד. מביתי לצאת מן 23)ועליך להוציאני רשות לך ואין

ו  בפרק למעלה שנתבאר (כמו מוקדמת הודעה בלי הבית
ח). ז, לצאת.24)הלכה זמני הגיע לא ועדיין

ראייה.25) הגיע 26)השוכר וכבר קצוב לזמן שהשכירו
ז). קטן סעיף שיב סימן ש"ך (ועיין מיד,27)הזמן

עומדת. בעליה בחזקת שהקרקע

.‚,Ba Èz·iÁ˙pL ˙Èa‰ ¯ÎO Èz˙ :¯Ó‡L ¯ÎBO‰«≈∆»«»«ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿««¿ƒ
‰˙È‰L ÔÈa ,ÈzÏË ‡Ï ÔÈ„Ú :¯ÓB‡ ¯ÈkOn‰Â¿««¿ƒ≈¬«ƒ…»«¿ƒ≈∆»¿»

¯ËLa28ÌÈ„Úa ‰˙È‰L ÔÈa29CB˙a BÚ·z Ì‡ : ƒ¿»≈∆»¿»¿≈ƒƒ¿»¿
ÌBÈ ÌÈLÏL30‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ -31ÔzÈ B‡ ,32 ¿ƒ««≈¿»ƒ¿»»ƒ≈

ÌÈ¯ÁÈÂ33epnÓ Á˜lL ÈÓ ÏÚ34ÂÈÏÚ ÔÚËÈ B‡ ,35 ¿«¬ƒ«ƒ∆»«ƒ∆ƒ¿«»»
dÓˆÚ ÈÙa ‰ÚË ‰lÁz Ô˙pL ÌÈÓca36e‰ÚÈaLÈÂ «»ƒ∆»«¿ƒ»«¬»ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ≈

˙q‰37elÙ‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ¯ÈkOn‰ BÚ·z ; ∆≈¿»««¿ƒ¿««¿ƒ«¬ƒ
ÌÈLÏM‰ ÌBia38‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÈkOn‰ ÏÚ -39B‡ , ¿«¿ƒ«««¿ƒ¿»ƒ¿»»
¯ÎBO‰ Ú·MÈ40Ì‡ ÔÎÂ .¯ËtÈÂ B¯ÎO BÏ Ô˙ ¯·kL ƒ»««≈∆¿»»«¿»¿ƒ»≈¿≈ƒ

‰La ‰L ¯ÎO‰ BÏ ÔziL L¯Ùe epnÓ ¯ÎO41, »«ƒ∆≈≈∆ƒ≈«»»»»¿»»
BÚ·z ;‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ‰M‰ CB˙a BÚ·˙e¿»¿«»»««≈¿»ƒ¿»»¿»
ÏeÏ‡a ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBÈa elÙ‡Â ,‰M‰ ¯Á‡Ï42 ¿«««»»«¬ƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒ∆¡

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÈkOn‰ ÏÚ -43. «««¿ƒ¿»ƒ¿»»

השכירות.28) על שטר וכמו 29)שנעשה אחד הדין
והולך. רבינו -30)שמבאר הבית שכר תשלום זמן

כל  הוא - התשלומים מועדי קבעו ולא סתם בהשכירו
את  שכר יום שלושים שבתוך טוען והשוכר יום , שלושים

האזל). באבן וראה המשנה, (מרכבת גירסת 31)הבית
שיביא  עד נתן שלא בחזקת יום ל' "כל שם: בגמרא רבינו
בדין  שנוייה שהיא רבינו ומפרש שנתן" ראייה (השוכר)
שלפנינו  הגמרא כנוסחת שם רש"י וגירסת בסתם. שכירות
והלוואי  זמנו תוך פורע אדם שאין והטעם, משנה). (מגיד

ה.). בתרא בבא (ראה בזמן הביא 32)שיפרע לא אם
מגיד 33)ראייה. ראה הגאונים. (מתקנת הפירעון קודם

ערוך  ושולחן בטור וראה ח. הלכה ב פרק למעלה משנה
עא  סימן משפט החרם).חושן כדין.34)דיני שלא מעות

וראה 35) טו קטן סעיף עח סימן (ש"ך הפירעון אחר
צו). סימן כתובה הלכות חדשה,36)הפלאה תביעה

פעמיים. פרעתיך פרעו 37)כלומר, שלא היסת, שבועת
הכול. כופר כדין - אחת פעם איניש 38)אלא "דעביד

ביום  לפרוע עשוי (האדם זמניה" דמשלם ביומא דפרע
יוחנן. כרבי שם, הזמן) בו וכנוסחת 39)שנשלם - שם

שיביא  עד שנתן בחזקת יום שלושים "לאחר רבינו:
נתן". שלא ראייה כל 40)(המשכיר) כדין היסת שבועת

בשבועה". מהימן "שוכר יוחנן כרבי שם הכול. כופר
שנה.41) בכל התשלומים מועד שקבעו ביום 42)כלומר,

השנה. של יום 43)האחרון בשלושים סתם שכירות וכדין
האזל). ואבן המשנה מרכבת (ועיין
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.„ÔÈ‡Â ,ÌÈL ¯OÚÏ ¯ËLa B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈ƒ¿»¿∆∆»ƒ¿≈
ÔÓÊ Ba44¯ËM‰ ÔÓfÓ ¯·Ú ‡Ï ÔÈ„Ú :¯ÓB‡ ¯ÎBO‰ , ¿««≈≈¬«ƒ…»«ƒ¿««¿»

ÈL eÓÏLÂ e¯·Ú ¯·k :¯ÓB‡ ¯ÈkOn‰Â ,‰L ‡l‡∆»»»¿««¿ƒ≈¿»»¿¿»¿¿≈
‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ÌÈL ¯OÚ zÎLÂ ˙e¯ÈÎO‰«¿ƒ¿»«¿»∆∆»ƒ««≈¿»ƒ
˙q‰ ¯ÈkOn‰ Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰È‡¿̄»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«««¿ƒ∆≈

B‡ÈˆBÈÂ45. ¿ƒ

השכירות.44) התחלת מתי המעיד תאריך בשטר אין
בהלכה 45) שנתבאר כמו עומדת, בעליה בחזקת שהקרקע

הוא  וכן וכפירושו. רש"י וכנוסחת קג. מציעא (בבא ב
בשם  ראשון בלשון נקיטת, המתחיל דיבור שם בתוספות

חננאל). רבינו

.‰¯ÎBO‰46Òc¯t47B„Èa ÔBkLÓ ‰È‰L B‡48¯OÚÏ «≈«¿≈∆»»«¿¿»¿∆∆
ÔÓf‰ CB˙a Òc¯t‰ L·ÈÂ ,ÌÈL49ÂÈˆÚ e¯ÎnÈ -50, »ƒ¿»«««¿≈¿«¿«ƒ»¿≈»

ÔÓÊ ÛBÒ „Ú ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡ÈÂ ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ¿ƒ»«»∆«¿«¿…«≈»«¿«
B‡ eL·iL ˙BÏÈ‡‰ Ûe‚Â .ÔBkLn‰ ÔÓÊ B‡ B˙e¯ÈÎO¿ƒ¿«««¿¿»ƒ»∆»¿
‰ÂÏn‰ ,˙Èa¯ ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL - eˆˆ˜ƒ¿¿¿≈∆¬ƒ»∆ƒƒƒ««¿∆

‰Âl‰Â51. ¿«…∆

קט:46) פירותיו.47)שם הפרדס 48)לאכול שבעל
שיאכל  מנת על פרדסו את למלווה ומישכן כסף לווה
מהלכות  ו ובפרק ההלוואה. מדמי דמיהם וינכה פירותיו
הפירות  שאכילת יתבאר, ח והלכה ז הלכה ולוה מלוה
ואף  שאוכל הפירות בעד ההלוואה מדמי מנכין אם מותרת
שם. עיין ההלוואה. מסכום מרובים הפירות שדמי פי על

המשכון.49) או השכירות זמן שנשלם שהעצים,50)לפני
"פירות" בכלל אינם שיבשו, האילנות גוף כלומר,
פי  על ואף וכרבא) קט: (שם למלוה או לשוכר המשועבדים
להתייבש. זמנם כשהגיע ויבשו קשישים היו שהעצים

ומפרש 51) בו" אסורים שניהם נקצץ או האילן "יבש שם:
המלווה  אם שהרי ריבית; מפני שהוא האיסור, בטעם רבינו
שאכל  שהפירות נמצא החוב, לפירעון האילנות גוף לוקח
ויצטרך  אותם לוקח הלווה אם וכן בידו, הם ריבית עתה עד
משנה, המגיד פי (על ריבית כאן יש - ההלוואה דמי להחזיר
ומלשון  המשנה). במרכבת וראה עיון" צריך "ועדיין ומסיים
אלא  אמור זה דין שאין נראה, והלוה" "המלוה שכתב רבינו
משנה, הלחם כתב הדבר ובטעם בשכירות, ולא במשכון
שם  (ראה לבסוף אלא משתלמים אינם שכירות שדמי מפני
ריבית. לאיסור מקום אין וממילא כסף נתן שלא נמצא סה.)

.ÂÌÈL Ba ·e˙kL ÔBkLn‰ ¯ËL B‡ ˙e¯ÈÎO‰ ¯ËL¿««¿ƒ¿«««¿∆»»ƒ
Ì˙Ò52˙B¯t‰ ÏÚa ,53LÏL ¯ÓB‡54Ú˜¯w‰ ÏÚ·e , ¿»«««≈≈»««««¿«

‰ÂÏn‰ B‡ ¯ÎBO‰ ‰Ê Ì„˜Â ,ÌÈzL ¯ÓB‡55ÏÎ‡Â ≈¿«ƒ¿»«∆«≈««¿∆¿»«
˙B¯t‰56‡È·iL „Ú Ô‰ÈÏÎB‡ ˙˜ÊÁa ˙B¯t‰ È¯‰ - «≈¬≈«≈¿∆¿«¿≈∆«∆»ƒ

‰È‡¯ Ú˜¯w‰ ÏÚa57ÔkLÓÓ‰ B‡ ¯ÎBO‰ dÏÎ‡ .58 ««««¿«¿»»¬»»«≈«¿«¿≈
¯ËM‰ L·ÎÂ ,ÌÈL LÏL59¯Ó‡Â ,60ÌÈL LÓÁÏ : »»ƒ¿»««¿»¿»«¿»≈»ƒ

BÏ e¯Ó‡ ,LÏL :¯ÓB‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ·e ,˙B¯t ÈÏ LÈ61: ≈ƒ≈««««¿«≈»»¿
E¯ËL ‡·‰62el‡L ;ÔÓ‡ ¯ÎBO‰ - „·‡ :¯Ó‡Â ,63 »≈¿»¿¿»«»««≈∆¡»∆ƒ
¯Ó‡ ,‰ˆ¯64‰Áe˜Ï :65È„Èa ‡È‰66dÏÎ‡ È¯‰L , »»»«¿»ƒ¿»ƒ∆¬≈¬»»

.ÌÈL LÏL»»ƒ

או 52) שכורה היא שנים לכמה בשטר מפורש שאין
בלבד. "שנים" אלא בה כתוב ואין כלומר,53)מושכנת

המלווה. או המדובר.54)השוכר היה שנים לשלוש
לדין.55) שתבעוהו השלישית.56)לפני השנה של
"קרקע 57) כאן אומרים אין ולמה כהנא. כרב קי. שם

שמוציאים  ב) (הלכה למעלה כמו עומדת" בעליה בחזקת
בגמרא  נתבאר בו? דר כשכבר אפילו הבית שכר השוכר מן
ניתן  לא שהספק במקום אלא מוציאים, אמרו שלא שם
הוא  העיקר אם הוא שהספק ב בהלכה כמו לעולם, להתברר
הוא  הספק כאן אבל באחרונה, או בראשונה שהזכיר מה
ידי  על להתברר ניתן זה ודבר השכירות, הייתה שנים לכמה
לפנינו  העדים אין שעתה ואף השטר, על החתומים העדים
עם  שהדין פיהם, על ויתברר הימים מן ביום שיבואו אפשר
המלווה  מיד הפירות את עכשיו דין בית יוציא ואם המלווה,
בי  "ואטרוחי הלווה, מייד ולהוציאם שנית לטרוח יצטרך
הדין  בית את להטריח (אין מטרחינן" לא זימני תרי דינא
הדין  בית - יתברר שהספק שייתכן עוד כל ולפיכך, פעמיים)
דין  לבית ייראה ואם אוכליהם. בחזקת הפירות משאיר
העדים  שמתו כגון טענתו, לאשר יוכל לא שהמלווה
(חושן  ללוה המלוה מידי הפירות מוציאים - הדבר ונשתקע

שאומר"). מי "ויש בשם ג סעיף שיז מי 58)משפט
משכון. בתורת ברשותו נעלם.59)שהשדה השטר

המלווה.60) או למלווה.61)השוכר או לשוכר
נעשית 62) שנים לכמה פיו על ונתבאר השטר הראה

אומר.64)לשקר.63)השכירות. קניתיה.65)היה
ונטען 66) טוען מהלכות י"א בפרק מבואר נאמן. והיה

ובעל  שנים שלוש פירותיה ואוכל בשדה שהמחזיק ב הלכה
את  ממך קניתי לומר: המחזיק נאמן - מיחה לא השדה
שנים. לחמש ששכרה לטענתו להאמין יש ולכן השדה,
פירות, אכילת על למחות מקום אין מושכרת שבשדה [מובן
את  שמסר עדים בפני להצהיר צריך השדה בעל  אולם
המגיד  וכתב ז)]. הלכה שם רבינו (ראה לפירות השדה
בתורת  לידו באה שהשדה עדים כאן כשאין ודווקא משנה,
שלוש  בתוך עדים בפני הצהיר לא והמשכיר שכירות
עדים  יש אם אבל מכורה. ולא שכורה שהשדה השנים,
מעידים  העדים או שכירות, בתורת לידו באה שהשדה
היא  לקוחה לטעון נאמן ואינו כזו, הצהרה מסר שהמשכיר
שנים  לחמש לומר נאמן אינו - שם) ונטען טוען (ראה בידי

מיגו. לו אין שהרי שכרתיה,

.ÊB‡ ,BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ˙È·Ï ÂÈ˙B¯t ÒÈÎ‰L ÈÓƒ∆ƒ¿ƒ≈»¿≈¬≈∆…ƒ«¿
ÂÈ˙B¯t ÒÈÎ‰L „Ú e‰ÚË‰L67LÈ - CÏ‰Â ÌÁÈp‰Â , ∆ƒ¿»«∆ƒ¿ƒ≈»¿ƒƒ»¿»«≈

¯ÎO ÔzÏ È„k ˙B¯t‰ Ô˙B‡Ó BÏ ¯kÓÏ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï¿««««ƒƒ¿…≈»«≈¿≈ƒ≈¿«
.˜eMÏ Ì˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓe Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBnL ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ∆ƒƒ»«¿ƒƒ»«

ÔÈc ˙È·Ï ÚÈ„BiL ,‡È‰ ˙e„ÈÒÁ ˙cÓe68e¯kOÈÂ , ƒ«¬ƒƒ∆ƒ«¿≈ƒ¿ƒ¿¿
ÌB˜Ó Ô‰ÈÓc ˙ˆ˜nÓ69,ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓ , ƒƒ¿»¿≈∆»ƒ»≈¬≈»«¿»ƒ

.Ô‚‰k ‰OÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»«…∆

באדם 67) קא:) (שם בגמרא המובא וכמעשה בהסכמתו,
לו  שתשכיר מאשה וביקש יינו את לאחסן מקום מצא שלא
ליינו  מקום לו ונתנה וקידשה, הלך הסכימה, ולא מקום
ושכרה  לה ושלח גט וכתב לביתו האיש הלך כן ואחרי
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כ"ב). פרק שם (ראה לבנו 7)ממש נכסיו הכותב כגון
מהזמן  הבן זוכה הקרקע שבגוף מיתה, ולאחר מהיום
כמבואר  חייו, ימי כל לאב הם והפירות בשטר, שכתוב

י"ג. הלכה ומתנה זכייה מהלכות י"ב מעביר 8)בפרק
לפירותיה. בקרקע לו שיש הזכות שכירות, בתורת לאחרים

הלוקח 9) שמא מכירה, בתורת זכותו להעביר רשאי ואינו
האב  מיתת לאחר הבן ביכולת יהיה ולא הוא אלים אדם
מכירה. בתורת לידו שבאה הקרקע את הלוקח מייד להוציא
שכתב  כמו האב, שימות עד מכור - ומכרו האב עבר ואם

שטז). רנז, סימן הב"ח פי (על שם זכייה בהלכות רבינו

.·B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰10‰LÏ11‰M‰ ‰¯aÚ˙Â ,12 ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»»¿ƒ¿«¿»«»»
¯ÎBOÏ ‰¯aÚ˙ -13ÌÈL„ÁÏ ¯ÈkO‰ .14‰¯aÚ˙ - ƒ¿«¿»«≈ƒ¿ƒ»√»ƒƒ¿«¿»

¯ÈkOnÏ15:BÏ ¯Ó‡L ÔÈa ,‰LÂ ÌÈL„Á BÏ ¯ÈkÊ‰ . ««¿ƒƒ¿ƒ√»ƒ¿»»≈∆»«
‰La ¯Èc ¯OÚ ÌÈL ,L„ÁÏ ¯Èc16¯Ó‡L ÔÈa , ƒ»¿…∆¿≈»»ƒ»¿»»≈∆»«

L„Á ÏÎa ¯Èc ,‰LÏ ¯Èc ¯OÚ ÌÈL :BÏ17È¯‰ - ¿≈»»ƒ»¿»»ƒ»¿»…∆¬≈
¯eaÚ‰ L„Á18L¯ÈkOÓ Ï19Ú˜¯w‰L ;20˙˜ÊÁa …∆»ƒ∆«¿ƒ∆««¿«¿∆¿«

‡l‡ Ú˜¯w‰ ÏÚa „iÓ ¯·c ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÚa¿»ƒ¿≈ƒƒ»»ƒ«««««¿«∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a21‰Ê ÔÓÊÏ :¯Ó‡L ˙Èa‰ ÏÚa ÔÎÂ . ƒ¿»»¿»¿≈««««ƒ∆»«ƒ¿«∆
EÏ Èz¯kO‰22‡l‡ Èz¯ÎO ‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÎBO‰Â , ƒ¿«¿ƒ¿¿«≈≈…»«¿ƒ∆»

Ì˙Ò23C¯‡ ÔÓÊÏ B‡ ,24;‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ¿»ƒ¿«»…««≈¿»ƒ¿»»
‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â25˙q‰ ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa -26B‡ÈˆBÓe ¿ƒ…≈ƒ««««ƒƒ¿»∆≈ƒ

˙Èa‰ ÔÓ27. ƒ««ƒ

קב.10) לשנה.11)שם דינר עשר ואפילו 12)בשנים
מעוברת  ששנה השכירות, בשעת להמשכיר ידוע היה לא
שם). מקובצת בשיטה הובאה הרי"ף (תשובת היא

השלושה 13) החודש בעד השכירות בדמי מרבה השוכר אין
מסתימת  הוא. השנה בכלל העיבור שחודש שניתוסף, עשר
ואמר  השנה באמצע כשהשכירו שאפילו נראה, רבינו לשון
שהיא  כפי לשנה שהתכוון אומרים אנו אין אחת, לשנה
כוונתו  מפרשים אנו אלא חודש, לי"ב כלומר השנים ברוב
(יום  לתאריך ויגיע השנה מחזור שיתמלא עד משכירו שהוא
במגיד  (ראה בכלל והעיבור השכירות, בו שנעשית וחודש)
הובאה  בתשובה מיגאש יוסף רבי רבו דעת וכן משנה).
מיגאש, הר"י כותב שם (ובתשובה שם מקובצת בשיטה
השכירות  כשנעשית אלא זה דין שאין הורה שבתחילה
משנה  במגיד מובא הרשב"א דעת (השווה השנה בתחילת
השנה  תחילת בין לחלק שאין והורה בו חזר כך ואחר כאן)
מקום, בשום זה חילוק מצא שלא זה על ומסתמך לאמצעה,
אין  התלמוד אותו חילק שלא שמה שאמרתי, "לפי ואומר:
שבא  כמו בהחלט אותו ניקח אלא אותו לחלק לנו

השנה.14)מוחלט"). ונתעברה - חודש בכל דינר
חודש.16)שם.15) שכירות השכירות, בלשון שהקדים
נתכוון 17) אם יודעים אנו ואין - שנה, שכירות שהקדים

הלשון  הוא העיקר אם כלומר, לחדשים, או שנה לשכירות
באחרונה. שהזכיר מה או בראשונה דמי 18)שהזכיר

העיבור. חודש של קב:19)השכירות שם נחמן כרב פסק
אחרים.20) ביד שכורה שהיא פי על או 21)אף בעדים

ול  בספק, ולא החודש בשטר בסוף המשכיר בא אפילו כן
אומרים  אנו ואין השוכר מן מוציאים שכרו, את לתבוע
סימן  משפט חושן ש"ך (ראה בעליו בחזקת ממון העמד

עם  עתה נתעורר לא שהספק מפני טו). קטן סעיף שיב
היה  מי בחזקת דנים ואנו השכירות, בשעת אלא התביעה
בעליו  בחזקת הבית את ומעמידים החודש בתחילת הבית
שכירות  דמי שילם ולא העיבור בחודש דר שהשוכר נמצא

ממנו. מוציאים -22)ולכן הזמן הגיע וכבר קצוב לזמן
מיד. מביתי לצאת מן 23)ועליך להוציאני רשות לך ואין

ו  בפרק למעלה שנתבאר (כמו מוקדמת הודעה בלי הבית
ח). ז, לצאת.24)הלכה זמני הגיע לא ועדיין

ראייה.25) הגיע 26)השוכר וכבר קצוב לזמן שהשכירו
ז). קטן סעיף שיב סימן ש"ך (ועיין מיד,27)הזמן

עומדת. בעליה בחזקת שהקרקע

.‚,Ba Èz·iÁ˙pL ˙Èa‰ ¯ÎO Èz˙ :¯Ó‡L ¯ÎBO‰«≈∆»«»«ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿««¿ƒ
‰˙È‰L ÔÈa ,ÈzÏË ‡Ï ÔÈ„Ú :¯ÓB‡ ¯ÈkOn‰Â¿««¿ƒ≈¬«ƒ…»«¿ƒ≈∆»¿»

¯ËLa28ÌÈ„Úa ‰˙È‰L ÔÈa29CB˙a BÚ·z Ì‡ : ƒ¿»≈∆»¿»¿≈ƒƒ¿»¿
ÌBÈ ÌÈLÏL30‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ -31ÔzÈ B‡ ,32 ¿ƒ««≈¿»ƒ¿»»ƒ≈

ÌÈ¯ÁÈÂ33epnÓ Á˜lL ÈÓ ÏÚ34ÂÈÏÚ ÔÚËÈ B‡ ,35 ¿«¬ƒ«ƒ∆»«ƒ∆ƒ¿«»»
dÓˆÚ ÈÙa ‰ÚË ‰lÁz Ô˙pL ÌÈÓca36e‰ÚÈaLÈÂ «»ƒ∆»«¿ƒ»«¬»ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ≈

˙q‰37elÙ‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ¯ÈkOn‰ BÚ·z ; ∆≈¿»««¿ƒ¿««¿ƒ«¬ƒ
ÌÈLÏM‰ ÌBia38‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÈkOn‰ ÏÚ -39B‡ , ¿«¿ƒ«««¿ƒ¿»ƒ¿»»
¯ÎBO‰ Ú·MÈ40Ì‡ ÔÎÂ .¯ËtÈÂ B¯ÎO BÏ Ô˙ ¯·kL ƒ»««≈∆¿»»«¿»¿ƒ»≈¿≈ƒ

‰La ‰L ¯ÎO‰ BÏ ÔziL L¯Ùe epnÓ ¯ÎO41, »«ƒ∆≈≈∆ƒ≈«»»»»¿»»
BÚ·z ;‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ‰M‰ CB˙a BÚ·˙e¿»¿«»»««≈¿»ƒ¿»»¿»
ÏeÏ‡a ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBÈa elÙ‡Â ,‰M‰ ¯Á‡Ï42 ¿«««»»«¬ƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒ∆¡

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÈkOn‰ ÏÚ -43. «««¿ƒ¿»ƒ¿»»

השכירות.28) על שטר וכמו 29)שנעשה אחד הדין
והולך. רבינו -30)שמבאר הבית שכר תשלום זמן

כל  הוא - התשלומים מועדי קבעו ולא סתם בהשכירו
את  שכר יום שלושים שבתוך טוען והשוכר יום , שלושים

האזל). באבן וראה המשנה, (מרכבת גירסת 31)הבית
שיביא  עד נתן שלא בחזקת יום ל' "כל שם: בגמרא רבינו
בדין  שנוייה שהיא רבינו ומפרש שנתן" ראייה (השוכר)
שלפנינו  הגמרא כנוסחת שם רש"י וגירסת בסתם. שכירות
והלוואי  זמנו תוך פורע אדם שאין והטעם, משנה). (מגיד

ה.). בתרא בבא (ראה בזמן הביא 32)שיפרע לא אם
מגיד 33)ראייה. ראה הגאונים. (מתקנת הפירעון קודם

ערוך  ושולחן בטור וראה ח. הלכה ב פרק למעלה משנה
עא  סימן משפט החרם).חושן כדין.34)דיני שלא מעות

וראה 35) טו קטן סעיף עח סימן (ש"ך הפירעון אחר
צו). סימן כתובה הלכות חדשה,36)הפלאה תביעה

פעמיים. פרעתיך פרעו 37)כלומר, שלא היסת, שבועת
הכול. כופר כדין - אחת פעם איניש 38)אלא "דעביד

ביום  לפרוע עשוי (האדם זמניה" דמשלם ביומא דפרע
יוחנן. כרבי שם, הזמן) בו וכנוסחת 39)שנשלם - שם

שיביא  עד שנתן בחזקת יום שלושים "לאחר רבינו:
נתן". שלא ראייה כל 40)(המשכיר) כדין היסת שבועת

בשבועה". מהימן "שוכר יוחנן כרבי שם הכול. כופר
שנה.41) בכל התשלומים מועד שקבעו ביום 42)כלומר,

השנה. של יום 43)האחרון בשלושים סתם שכירות וכדין
האזל). ואבן המשנה מרכבת (ועיין
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מדמי  שכרם ושילמה לשוק היין את והוציאו סבלים האשה
"כאשר  יהושע: רב של בנו הונא רב זה על ואמר היין. חלק
התנהג  הוא כלומר, בראשו", ישוב גמולו לו ייעשה כן עשה
וסובר  כהוגן. שלא עימו להתנהג יש כן כהוגן ושלא בערמה
נהג  שלא אף - כהוגן שלא מתנהג שאדם מקום שבכל רבינו
בתחילת  רבינו כתב ולכן כגמולו, לו לגמול מותר - בערמה
חבירו  לבית פירותיו שהכניס במי גם הוא זה  שדין הלכה

ערמומית. התנהגות כאן שאין אף מדעתו אחר 68)שלא
א). קטן סעיף שיט סמ"ע (ועיין בשוק. שהוציאם

בשוק.69) יפסידו שלא

.ÁB¯·ÁÓ ÌÈÁ¯ ¯ÎBO‰70‰‡Ò ÌÈ¯OÚ BÏ ÔÁËiL «≈≈«ƒ≈¬≈∆ƒ¿«∆¿ƒ¿»
B¯ÎOa L„Á ÏÎa71ÌÈÁ¯‰ ÏÚa ¯ÈLÚ‰Â ,72È¯‰Â ¿»…∆ƒ¿»¿∆¡ƒ««»≈«ƒ«¬≈
ÌL ÔÁËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡73CÈ¯vL ÌÈhÁ ¯ÎBOÏ LÈ Ì‡ : ≈»ƒƒ¿…»ƒ≈«≈ƒƒ∆»ƒ

ÌÈ¯Á‡Ï B‡ BÓˆÚÏ ÔÁËÏ74ÈÓc ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ƒ¿…¿«¿«¬≈ƒƒƒ≈¿≈
‡È‰ Ì„Ò ˙cÓ BfL ,‰‡Ò ÌÈ¯OÚ ˙ÈÁË75ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿ƒ«∆¿ƒ¿»∆ƒ«¿…ƒ¿ƒ≈

BÏ76EÏ ÔÁBË ÈÈ¯‰Â ,ÌÈÓ„ ÈÏ ÔÈ‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ -»«≈ƒ»ƒ«¬≈ƒ≈¿
CÈ¯ˆ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡Â ,Èz¯ÎOL BÓk77¯ÎÓ - ¿∆»«¿ƒ¿ƒ≈«»»ƒ¿…

ÌÈ¯Á‡Ï78.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬≈ƒ¿≈…«≈»∆

קג.70) הריחיים.71)כתובות השכרת וקנה 72)בעד
ביתו. צריכת בו וטוחן וחמור השוכר,73)ריחיים אצל

טחינת  במקום כסף ישלם שהשוכר ודורש המשכיר ובא
בעד 74)חיטים. יטחון לא אם אף בטל שאינו כלומר,

חיטים. לטחינת רבים לקוחות לו שיש המשכיר
והוא 75) נהנה כשחבירו שאפילו היא סדום אנשי שמידת

עושים  היו לא חסר) לא וזה נהנה זה (בגמרא: מפסיד אינו
שהרי  כסף, ישלם אם הפסד כל לשוכר אין הלא וכאן טובה,
לטחון  לו יש המשכיר, טחינת טוחן שהוא זמן באותו
הכסף, אותו למשכיר לתת ויכול בכסף אחרים בשביל

חסר. אינו והשוכר נהנה המשכיר לשוכר 76)ונמצא שאין
נמצא  המשכיר טחינת יטחן לא ואם חיטים לטחינת לקוחות

להפסיד 78)לטחינתי.77)מפסיד. לי  אין כלומר,
שהוסכם  כפי אצלי, ביתך טחינת טחון אלא בטל ולישב
מכור  - שלך בריחיים טוחן שאתה ומה השכירות, בתנאי
סעיף  שיח בסימן בסמ"ע וראה שם. רש"י פי (על לאחרים
בעל  "והעשיר רבינו שאמר מה לפרש שכתב א, קטן
שכתב  ומה מהנחתום, לחם וקונה שהעשיר הריחיים"
לך  שיש זכותך לאחרים מכור פירושו לאחרים" "מכור

לכך). שהכריחו מה שם עיין בריחיים.

ה'תש"פ  שבט י"ז רביעי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קבלנות.1) או שדה חכירת דין מבאר

.‡dÚ¯ÊÏ ‰„O B¯·ÁÓ ¯ÎBO‰ „Á‡2Ì¯k B‡3 ∆»«≈≈¬≈»∆¿»¿»∆∆
ÌÈÓ„a ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡Ï4˙B¯Ùa epnÓ ¯ÎOL B‡ , ∆¡…≈»¿»ƒ∆»«ƒ∆¿≈

ÌÈ·eˆ˜5¯Bk ÌÈ¯OÚa BÊ ‰„O epnÓ ¯ÎOL ÔB‚k , ¿ƒ¿∆»«ƒ∆»∆¿∆¿ƒ
Ô‰ÈL - ‰L ÏÎa ÔÈÈ Èck ÌÈ¯OÚa ‰Ê Ì¯ÎÂ ‰La¿»»¿∆∆∆¿∆¿ƒ«≈«ƒ¿»»»¿≈∆

Ô‰Ï LÈ „Á‡ ÔÈc6‡¯˜p‰ ‡e‰ ˙B¯Ùa ¯ÎBO‰Â . ƒ∆»≈»∆¿«≈¿≈«ƒ¿»
¯ÎBÁ7. ≈

לשוכר.2) יהיה היבול נטוע.3)וכל וכך 4)שהוא בכך
לשנה. יזרענה,5)דינרין שלא בין השדה יזרע אם בין

הל' להלן (ראה מעט או הרבה פירות הכרם יוציא אם ובין
יג). - להלן 6)יב (ראה קו. בבבאֿמציעא חכמים כדברי

ה). שהשוכר 7)הל' השם, חילוק אלא ביניהם אין כלומר,
אמרו  וכן חוכר. נקרא ובפירות שוכר, נקרא בדמים
השוכר  לחוכר? שוכר בין מה א): הל' פ"ו (דמאי בירושלמי

בפירות. - והחוכר במעות, –

.·‡ÈˆB‰Ïe B˙B‡ „·ÚÏ È„k Òc¯t B‡ ‰„O Ïa˜Ó‰«¿«≈»∆«¿≈¿≈«¬…¿ƒ
˙B‡ÈˆÈ ÂÈÏÚ8˙B‡e·z‰ LÈÏL Ú˜¯w‰ ÏÚ·Ï ÔzÈÂ ,9 »»¿ƒ¿ƒ≈¿««««¿«¿ƒ«¿

Ô‰ÈÈa e˙iM ‰Ó B‡ ÚÈ·¯ B‡10‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê , ¿ƒ««∆«¿≈≈∆∆«ƒ¿»
ı¯‡‰ ‚ÈÒÏ ‡e‰L ¯·c Ïk .Ïa˜Ó11ÏÚa -Ú˜¯w‰ ¿«≈»»»∆ƒ¿«»»∆««««¿«

Ba ·iÁ12‰¯˙È ‰¯ÈÓL ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ;13¯ÎBÁ‰ - «»¿»»»∆¿ƒ»¿≈»«≈
Ba ·iÁ Ïa˜Ó‰ B‡14,ı¯‡‰ Ba ÔÈ¯ÙBÁL Ìc¯w‰ . «¿«≈«»««¿…∆¿ƒ»»∆

‡ˆBiÎÂ „k‰Â ÈÏc‰Â ,¯ÙÚ‰ Ô‰a ÔÈ‡OBpL ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ∆¿ƒ»∆∆»»¿«¿ƒ¿««¿«≈
Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏÚ - ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈÏBcL Ô‰a15; »∆∆ƒ»∆««ƒ«««««¿«

˙ËÈËÁÂ16ÏÚ - ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈˆa˜nL ˙BÓB˜n‰ «¬ƒ««¿∆¿«¿ƒ»∆««ƒ«
Ïa˜Ó‰ ÏÚ B‡ ¯ÎBÁ‰17. «≈««¿«≈

שכך 8) והפרדס, השדה בעבודת הדרושות ההוצאות
אעמוד  אני לו: וכותב הקרקע, בעלי כלפי המקבל מתחייב
יב). הל' להלן (ראה שהוצאתי ובמה וכו' ואחרוש

והפרדס.9) השדה אחרת 10)שתוציא חלוקה או כלומר,
- והחוכר המקבל - הם וחלוקים ביניהם. שיתנו מה כפי
שם: (ירושלמי הפרק בהמשך שיתבאר כמו דינים במקצת

ולרביע). לשליש למחצה הקרקע,11)המקבל לשמירת
לגדר  מחוץ השדה סביבות החריצים וחפירת גדר בניית כגון

כב). הל' מכירה מהל' פכ"א השדה 12)(השווה שאין
להעמיד  השדה בעל ועל והחריצים, הגדר בלעדי נשמרת
מובא  חננאל, רבינו וכפירוש קג:), (שם שמורה שדה

בוכרא). ד"ה שם ודבר 13)ב'תוספות' תימן: בכת"י
הקודמת. הערה השווה - יתירה וחפירה לשמירה שהוא

את 14) לחזק אלא באה השמירה תוספת שאין שם,
לעשותה. המקבל או החוכר ועל רב 15)השמירה, כדברי

שחופרים  כלים הם אלה (שני וזבילא "מרא (שם): יוסף
שכלים  הבית". דבעל (ונוד) וזרנוקא (דלי) ודוולא בהם)
(סימן  חושןֿמשפט בב"ח השדה. בעבודת הם הכרחיים אלו
והגר"א  "והכד", במקום "והנוד" רבינו בדברי מגיה שכ)
שהיה  לנוהג בהתאם כד כתב שרבינו אומר, יג) ס"ק (שם
בנודות  ולא בכדים מים לשאיבת משתמשין שהיו בזמנו
"וכיוצא  וכתב רבינו והוסיף הערביים). אצל הנוהג הוא (וכן
במקום  בגמרא שאמרו זרנוקא, גם בזה לכלול בהן"
(ר"מ) רומא ובדפוס - לשאיבה. בו להשתמש שנוהגים
בו  שתולין העץ היינו: מוט, ופירושו "והבד", הנוסחא:
זו). גירסא שדחה שם 'פרישה' (ראה בו קשור שהדלי החבל

הבריכות 16) היינו המקומות", "וחפירת תימן: בכת"י
מהנהר. תעלות באמצעות המים בהם מפני 17)שמאספים

יצטרך  שלא השדה, בהשקיית להקל משמשות שהבריכות
המים  להביא המקבל או שם החוכר (בבאֿמציעא הנהר מן

ב'קצות  מובא הראב"ד וכפירוש יאורי", בי עביד "אריסא
ב). ס"ק שכ סי' החושן'
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.‚¯ÎBO‰18ÌÈLÏ B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ «≈«¿«≈»∆≈¬≈¿»ƒ
˙BËÚeÓ19ÔzLÙ ‰pÚ¯ÊÈ ‡Ï -20dÏa˜ B‡ d¯ÎO ;21 »…ƒ¿»∆»ƒ¿»¿»»ƒ¿»

ÔzLt ‰BL‡¯ ‰L dÚ¯BÊ - ÌÈL Ú·L22ÔÈ‡Â . ∆«»ƒ¿»»»ƒ»ƒ¿»¿≈
˙ÈÚÈ·M‰23ÔÈn‰ ÔÓ24Úe·L dÏa˜ B‡ d¯ÎO ; «¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿»»ƒ¿»»«

„Á‡25ÔÈn‰ ÔÓ ˙ÈÚÈ·L -26. ∆»¿ƒƒƒ«ƒ¿»

שאין 18) בה"א רבינו הקדים וכבר לחוכר. והואֿהדין
בשם. אלא בדין, לחוכר שוכר בין פחות 19)הפרש

שנים. הקרקע,20)משבע את מכחיש שהפשתן קט. שם
ובפירושו  שנים. שש עד הקודם למצבו חוזר השדה ואין
בקרקע  נשארו הפשתן "ששרשי רבינו: מבאר שם, למשנה
ומכחישים  הקרקע לשד יונקים והשרשים כלומר, רב", זמן

מין 21)אותו. כל שיזרענה דעת על סתם אותה בקיבל
מין  שיזרענה הקרקע בעל התנה שאם כאן, ידובר שירצה
שבעל  אחר, מין ולזורעה לשנות רשאי המקבל אין מסוים,
לעכב  יכול - השדה שתוציא ממה חלקו שנוטל השדה
- (מגידֿמשנה צריך אני עמך שהתניתי זה למין ולומר:

ויד). ט, הל' להלן החזרת 22)וראה זמן כשיגיע שהרי
לקדמותה. השדה חזרה כבר - שבע בסוף - השדה

עבודת 23) השמיטה ושנת שנים, לשבע אותה קיבל שהרי
בה. אסורה שנים 24)קרקע ששבע השכירות, שני במנין

בכלל, השמיטה שנת ואין משמע, זריעה שני שבע שאמר,
קרקע. בעבודת אסורה שבע 25)שהרי של מחזור כלומר,

קי.).26)שנים. (שם היא השנים מחזור בכל שהשביעית,

.„˙Èa ‡È‰Â ,B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ ¯ÎBÁ‰«≈«¿«≈»∆≈¬≈¿ƒ≈
ÔÈÁÏM‰27ÔÏÈ‡‰ ˙Èa B‡28L·ÈÂ ,29˙Èa ÔÈÚÓ «¿»ƒ≈»ƒ»¿»««¿«≈

ÏB„b‰ ¯‰p‰ ˜Òt ‡ÏÂ ,ÔÈÁÏM‰30¯LÙ‡ ‡l‡ , «¿»ƒ¿…»««»»«»∆»∆¿»
ÈÏ„a epnÓ ‡È·‰Ï31˙Èa ÏL ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜pL B‡ , ¿»ƒƒ∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«»ƒ»∆≈

B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡ - ˙BÏÈ‡‰32˙kÓ Ì‡Â . »ƒ»≈¿«∆≈¬ƒ¿ƒ««
‡È‰ ‰È„Ó33¯‰p‰ L·iL ÔB‚k ,34BÏ ‰kÓ - ¿ƒ»ƒ¿∆»««»»¿«∆

B¯ÈÎÁÓ35„ÓBÚ ‰È‰ .36˙Èa :BÏ ¯Ó‡Â ‰„O‰ CB˙a ≈¬ƒ»»≈¿«»∆¿»«≈
‰f‰ ÔÈÁÏM‰37È‡ ‰f‰ ÔÏÈ‡‰ ˙Èa ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ «¿»ƒ«∆¬ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ»«∆¬ƒ

BÏ ‰kÓ - ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜ B‡ ÔÈÚn‰ L·È ,EÏ ¯ÈkOÓ«¿ƒ¿»«««¿»ƒ¿«»ƒ»¿«∆
BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,dÎB˙a „ÓBÚ ‡e‰ È¯‰L ;B¯ÈÎÁÓ≈¬ƒ∆¬≈≈¿»¿…»«
È‡ ‰zÚ ‡È‰L ˙BÓk :¯ÓB‡L ÈÓk ‡l‡ '‰f‰'«∆∆»¿ƒ∆≈¿∆ƒ«»¬ƒ

¯ÈkOÓ38¯Ó‡Â ,dÎB˙a „ÓBÚ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ¿ƒ»ƒ…»»≈¿»¿»«
,ÔÏÈ‡‰ ˙Èa B‡ ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ÔÈÁÏM‰ ˙Èa :BÏ≈«¿»ƒ¬ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ»
BÏ ‰kÓ BÈ‡ - ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜pL B‡ ÔÈÚn‰ L·ÈÂ¿»«««¿»∆ƒ¿«»ƒ»≈¿«∆

B¯ÈÎÁÓ39. ≈¬ƒ

מספיקין 27) הגשמים מי שאין למים, צמאה יבשה קרקע
שבה. מבריכות או ממעיין אדם בידי אותה ומשקים לה,
"ואתה  למים, עייפות צמאון, ומובנו ארמית מלשון שלחין:
משלהי  "ואת אונקלוס: מתרגם יח) כה, (דברים ויגע" עיף
כה) לא, (ירמיה הכתוב כלשון למים, צמא כלומר ולאי",
ב.) קטן (מועד בחית מתחלפת וההא - עיפה נפש הרויתי

שם. ברי"ף הוא וכן "השלהין", תימן: שדה 28)ובכת"י
אילנות. בו של.29)שנטועים המעיין ויבש תימן: בכת"י

המדינה.30) בני משקים באפשרותו 31)שממנו ויש
אלא  הנהר, מן בדליים המים שיביא ע"י השדה לעבד

טורח. עליו לשינוי 32)שנתווסף הטירחה בתוספת שאין
לעבדו, ואפשר ראוי השדה שהרי השכירות, דמי קביעת
שהשדה  בזמן המעיין שיבש לו גרם השוכר של שמזלו אלא
אינו  והמקבל הטורח. בהפסד לישא ועליו - אצלו שכור
על  מיוסדת היתה השדה שכירות דמי שקביעת לטעון, יכול
חלק  שיטול האילן בית מפני או בו שיש המעיין דעת
דעתו  גילה שלא מפני והטעם, טירחה. תוספת בלי בפירות
ובסתם  והאילן, המעיין על מסתמך שהוא השכירות בשעת
האילן  בית או המעיין דעת על שדוקא אומרים אנו אין
שם). רש"י ע"פ קג: (שם השכר לקביעת הסכים

מדינה,33) - המדינה יושבי בכל שפגעה שלילית תופעה
ד. הל' מגילה מהל' פ"א ראה - עיר הגדול,34)היינו

שדותיהם. המדינה בני משקים לפי 35)שממנו שם,
בכל  שפגעה המכה, את לייחס אין שהרי ההפסד , חישוב
השדה  נשאר אלמלי וגם השוכר, של למזלו העיר שדות
לו  מנכה ולפיכך בו, פוגעת המכה היתה - המשכיר בטיפול
בחכירות, אותה קיבל אם החכירות משכר כלומר, מחבירו,
ואע"פ  – בקבלנות. השדה מיבול השדה בעל של ומחלקו
השדה, שיוציא מה כפי חלקו נוטל השדה שבעל שבקבלנות
בפחות  עולה חלקו גם שהרי מפסיד, השדה בעל גם ממילא
היבול  מחשבים שאנו והטעם, המדינה. מכת בעקבות
בזריעת  המקבל שהשקיע להוצאות ביחס השדה שהוציא
שהצטמצם  היבול כשנחשב כלומר, ובטיפולה, השדה
שהפסדו  נמצא, - ההשקעה לעומת המדינה מכת בעקבות
ההפסד  על נוסף שהרי השדה, בעל משל גדול המקבל של
על  שהשקיע ההוצאות חלק מפסיד הוא היבול, מצמצום
המכה, פגעה לא אילמלא המשוער היבול של החישוב יסוד
בלבד, היבול פיחות את רק מפסיד השדה שבעל בעוד
ההוצאות  חישוב כפי השדה בעל של מחלקו מנכים ולפיכך
ב'אבן  שביאר מה וראה המשנה'. ('מרכבת המקבל שהפסיד
הביאם  והרשב"א, הרמב"ן ודעת רבינו. בדעת האזל'
עיי"ש). בחכירות אלא אמור אינו זה שדין המגידֿמשנה,

קג:36) שם בתוכה 37)משנה, עומדים הם הרי כלומר,
נתכוין  לא אלא "הזה", לפרש לו ולמה השדה, את ורואים

הזה. שאמר כל 38)במה עתה שהיא כמו שיהיה כלומר,
נקצץ  או המעיין ביבש לו מנכה ולפיכך ברשותך, שהיא זמן
קד. (שם להפסד שגרם בשדה שינוי חל שהרי האילן,
דקאי  מכלל הזה, "מדקאמר שם הרי"ף וכנוסחת כרבינא.
דקאמר  למימר, ליה למה הזה השלחין בית עסקינן, בגוה

השתא"). כדקיימא השלחין בית שביארנו 39)ליה כמו
בית  או המעיין דעת על לא הסתם שמן לא, בהערה למעלה
ובין  השוכר אמר בין מבדיל ואינו סותם [רבינו שוכר האילן

מגידֿמשנה)]. (ראה שם כשמואל ולא המשכיר, אמר

.‰¯ÎBO‰40Ïa˜Ó‰ B‡41·‚Á dÏÎ‡Â ,B¯·ÁÓ ‰„O «≈«¿«≈»∆≈¬≈«¬»»»»
czL B‡‰Ù42ÏL ˙B„O‰ ·¯Ï ‰Ê ¯·c Ú¯‡ Ì‡ : ƒ¿«¿»ƒ≈«»»∆¿…«»∆

¯ÈÚ‰ d˙B‡43„ÒÙ‰‰ ÈÙÏ Ïk‰ ,B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ - »»ƒ¿«∆≈¬ƒ«…¿ƒ«∆¿≈
BÈ‡ - ˙B„O‰ ·¯a ‰kn‰ ‰ËLt ‡Ï Ì‡Â ;BÚ¯‡L∆≈¿¿ƒ…»¿»««»¿…«»≈

B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ44˙B„O‰ Ïk eÙczLpL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆≈¬ƒ««ƒ∆ƒ¿«¿»«»
Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏL45¯ÎBO‰ ÏL ˙B„O‰ Ïk eÙczL . ∆««««¿«ƒ¿«¿»«»∆«≈

˙B„O‰ ·¯a ‰kn‰ ‰ËLtL Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜Ó‰ B‡«¿«≈««ƒ∆»¿»««»¿…«»
ÈeÏz „ÒÙ‰‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡ -≈¿«∆≈¬ƒ∆≈∆«∆¿≈»
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מדמי  שכרם ושילמה לשוק היין את והוציאו סבלים האשה
"כאשר  יהושע: רב של בנו הונא רב זה על ואמר היין. חלק
התנהג  הוא כלומר, בראשו", ישוב גמולו לו ייעשה כן עשה
וסובר  כהוגן. שלא עימו להתנהג יש כן כהוגן ושלא בערמה
נהג  שלא אף - כהוגן שלא מתנהג שאדם מקום שבכל רבינו
בתחילת  רבינו כתב ולכן כגמולו, לו לגמול מותר - בערמה
חבירו  לבית פירותיו שהכניס במי גם הוא זה  שדין הלכה

ערמומית. התנהגות כאן שאין אף מדעתו אחר 68)שלא
א). קטן סעיף שיט סמ"ע (ועיין בשוק. שהוציאם

בשוק.69) יפסידו שלא

.ÁB¯·ÁÓ ÌÈÁ¯ ¯ÎBO‰70‰‡Ò ÌÈ¯OÚ BÏ ÔÁËiL «≈≈«ƒ≈¬≈∆ƒ¿«∆¿ƒ¿»
B¯ÎOa L„Á ÏÎa71ÌÈÁ¯‰ ÏÚa ¯ÈLÚ‰Â ,72È¯‰Â ¿»…∆ƒ¿»¿∆¡ƒ««»≈«ƒ«¬≈
ÌL ÔÁËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡73CÈ¯vL ÌÈhÁ ¯ÎBOÏ LÈ Ì‡ : ≈»ƒƒ¿…»ƒ≈«≈ƒƒ∆»ƒ

ÌÈ¯Á‡Ï B‡ BÓˆÚÏ ÔÁËÏ74ÈÓc ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ƒ¿…¿«¿«¬≈ƒƒƒ≈¿≈
‡È‰ Ì„Ò ˙cÓ BfL ,‰‡Ò ÌÈ¯OÚ ˙ÈÁË75ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿ƒ«∆¿ƒ¿»∆ƒ«¿…ƒ¿ƒ≈

BÏ76EÏ ÔÁBË ÈÈ¯‰Â ,ÌÈÓ„ ÈÏ ÔÈ‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ -»«≈ƒ»ƒ«¬≈ƒ≈¿
CÈ¯ˆ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡Â ,Èz¯ÎOL BÓk77¯ÎÓ - ¿∆»«¿ƒ¿ƒ≈«»»ƒ¿…

ÌÈ¯Á‡Ï78.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬≈ƒ¿≈…«≈»∆

קג.70) הריחיים.71)כתובות השכרת וקנה 72)בעד
ביתו. צריכת בו וטוחן וחמור השוכר,73)ריחיים אצל

טחינת  במקום כסף ישלם שהשוכר ודורש המשכיר ובא
בעד 74)חיטים. יטחון לא אם אף בטל שאינו כלומר,

חיטים. לטחינת רבים לקוחות לו שיש המשכיר
והוא 75) נהנה כשחבירו שאפילו היא סדום אנשי שמידת

עושים  היו לא חסר) לא וזה נהנה זה (בגמרא: מפסיד אינו
שהרי  כסף, ישלם אם הפסד כל לשוכר אין הלא וכאן טובה,
לטחון  לו יש המשכיר, טחינת טוחן שהוא זמן באותו
הכסף, אותו למשכיר לתת ויכול בכסף אחרים בשביל

חסר. אינו והשוכר נהנה המשכיר לשוכר 76)ונמצא שאין
נמצא  המשכיר טחינת יטחן לא ואם חיטים לטחינת לקוחות

להפסיד 78)לטחינתי.77)מפסיד. לי  אין כלומר,
שהוסכם  כפי אצלי, ביתך טחינת טחון אלא בטל ולישב
מכור  - שלך בריחיים טוחן שאתה ומה השכירות, בתנאי
סעיף  שיח בסימן בסמ"ע וראה שם. רש"י פי (על לאחרים
בעל  "והעשיר רבינו שאמר מה לפרש שכתב א, קטן
שכתב  ומה מהנחתום, לחם וקונה שהעשיר הריחיים"
לך  שיש זכותך לאחרים מכור פירושו לאחרים" "מכור

לכך). שהכריחו מה שם עיין בריחיים.

ה'תש"פ  שבט י"ז רביעי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קבלנות.1) או שדה חכירת דין מבאר

.‡dÚ¯ÊÏ ‰„O B¯·ÁÓ ¯ÎBO‰ „Á‡2Ì¯k B‡3 ∆»«≈≈¬≈»∆¿»¿»∆∆
ÌÈÓ„a ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡Ï4˙B¯Ùa epnÓ ¯ÎOL B‡ , ∆¡…≈»¿»ƒ∆»«ƒ∆¿≈

ÌÈ·eˆ˜5¯Bk ÌÈ¯OÚa BÊ ‰„O epnÓ ¯ÎOL ÔB‚k , ¿ƒ¿∆»«ƒ∆»∆¿∆¿ƒ
Ô‰ÈL - ‰L ÏÎa ÔÈÈ Èck ÌÈ¯OÚa ‰Ê Ì¯ÎÂ ‰La¿»»¿∆∆∆¿∆¿ƒ«≈«ƒ¿»»»¿≈∆

Ô‰Ï LÈ „Á‡ ÔÈc6‡¯˜p‰ ‡e‰ ˙B¯Ùa ¯ÎBO‰Â . ƒ∆»≈»∆¿«≈¿≈«ƒ¿»
¯ÎBÁ7. ≈

לשוכר.2) יהיה היבול נטוע.3)וכל וכך 4)שהוא בכך
לשנה. יזרענה,5)דינרין שלא בין השדה יזרע אם בין

הל' להלן (ראה מעט או הרבה פירות הכרם יוציא אם ובין
יג). - להלן 6)יב (ראה קו. בבבאֿמציעא חכמים כדברי

ה). שהשוכר 7)הל' השם, חילוק אלא ביניהם אין כלומר,
אמרו  וכן חוכר. נקרא ובפירות שוכר, נקרא בדמים
השוכר  לחוכר? שוכר בין מה א): הל' פ"ו (דמאי בירושלמי

בפירות. - והחוכר במעות, –

.·‡ÈˆB‰Ïe B˙B‡ „·ÚÏ È„k Òc¯t B‡ ‰„O Ïa˜Ó‰«¿«≈»∆«¿≈¿≈«¬…¿ƒ
˙B‡ÈˆÈ ÂÈÏÚ8˙B‡e·z‰ LÈÏL Ú˜¯w‰ ÏÚ·Ï ÔzÈÂ ,9 »»¿ƒ¿ƒ≈¿««««¿«¿ƒ«¿

Ô‰ÈÈa e˙iM ‰Ó B‡ ÚÈ·¯ B‡10‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê , ¿ƒ««∆«¿≈≈∆∆«ƒ¿»
ı¯‡‰ ‚ÈÒÏ ‡e‰L ¯·c Ïk .Ïa˜Ó11ÏÚa -Ú˜¯w‰ ¿«≈»»»∆ƒ¿«»»∆««««¿«

Ba ·iÁ12‰¯˙È ‰¯ÈÓL ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ;13¯ÎBÁ‰ - «»¿»»»∆¿ƒ»¿≈»«≈
Ba ·iÁ Ïa˜Ó‰ B‡14,ı¯‡‰ Ba ÔÈ¯ÙBÁL Ìc¯w‰ . «¿«≈«»««¿…∆¿ƒ»»∆

‡ˆBiÎÂ „k‰Â ÈÏc‰Â ,¯ÙÚ‰ Ô‰a ÔÈ‡OBpL ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ∆¿ƒ»∆∆»»¿«¿ƒ¿««¿«≈
Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏÚ - ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈÏBcL Ô‰a15; »∆∆ƒ»∆««ƒ«««««¿«

˙ËÈËÁÂ16ÏÚ - ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈˆa˜nL ˙BÓB˜n‰ «¬ƒ««¿∆¿«¿ƒ»∆««ƒ«
Ïa˜Ó‰ ÏÚ B‡ ¯ÎBÁ‰17. «≈««¿«≈

שכך 8) והפרדס, השדה בעבודת הדרושות ההוצאות
אעמוד  אני לו: וכותב הקרקע, בעלי כלפי המקבל מתחייב
יב). הל' להלן (ראה שהוצאתי ובמה וכו' ואחרוש

והפרדס.9) השדה אחרת 10)שתוציא חלוקה או כלומר,
- והחוכר המקבל - הם וחלוקים ביניהם. שיתנו מה כפי
שם: (ירושלמי הפרק בהמשך שיתבאר כמו דינים במקצת

ולרביע). לשליש למחצה הקרקע,11)המקבל לשמירת
לגדר  מחוץ השדה סביבות החריצים וחפירת גדר בניית כגון

כב). הל' מכירה מהל' פכ"א השדה 12)(השווה שאין
להעמיד  השדה בעל ועל והחריצים, הגדר בלעדי נשמרת
מובא  חננאל, רבינו וכפירוש קג:), (שם שמורה שדה

בוכרא). ד"ה שם ודבר 13)ב'תוספות' תימן: בכת"י
הקודמת. הערה השווה - יתירה וחפירה לשמירה שהוא

את 14) לחזק אלא באה השמירה תוספת שאין שם,
לעשותה. המקבל או החוכר ועל רב 15)השמירה, כדברי

שחופרים  כלים הם אלה (שני וזבילא "מרא (שם): יוסף
שכלים  הבית". דבעל (ונוד) וזרנוקא (דלי) ודוולא בהם)
(סימן  חושןֿמשפט בב"ח השדה. בעבודת הם הכרחיים אלו
והגר"א  "והכד", במקום "והנוד" רבינו בדברי מגיה שכ)
שהיה  לנוהג בהתאם כד כתב שרבינו אומר, יג) ס"ק (שם
בנודות  ולא בכדים מים לשאיבת משתמשין שהיו בזמנו
"וכיוצא  וכתב רבינו והוסיף הערביים). אצל הנוהג הוא (וכן
במקום  בגמרא שאמרו זרנוקא, גם בזה לכלול בהן"
(ר"מ) רומא ובדפוס - לשאיבה. בו להשתמש שנוהגים
בו  שתולין העץ היינו: מוט, ופירושו "והבד", הנוסחא:
זו). גירסא שדחה שם 'פרישה' (ראה בו קשור שהדלי החבל

הבריכות 16) היינו המקומות", "וחפירת תימן: בכת"י
מהנהר. תעלות באמצעות המים בהם מפני 17)שמאספים

יצטרך  שלא השדה, בהשקיית להקל משמשות שהבריכות
המים  להביא המקבל או שם החוכר (בבאֿמציעא הנהר מן

ב'קצות  מובא הראב"ד וכפירוש יאורי", בי עביד "אריסא
ב). ס"ק שכ סי' החושן'
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eÙczL ÂÈ˙B„O Ïk È¯‰L ,¯ÎBOa ‡l‡46‰˙‰ . ∆»«≈∆¬≈»¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
ÌÈ¯BÚO dÚ¯Êe ÌÈhÁ ‰pÚ¯ÊiL Ú˜¯w‰ ÏÚa ÂÈÏÚ47, »»««««¿«∆ƒ¿»∆»ƒƒ¿»»¿ƒ

ÏÏk dÚ¯Ê ‡lL B‡48Û‡ ,‰ÁÓˆ ‡ÏÂ dÚ¯fL B‡ , ∆…¿»»¿»∆¿»»¿…»¿»«
- ‰È„n‰ ·¯ ‰˙k‰Â ÔBÙcL B‡ ·‚Á ‡aL Èt ÏÚ«ƒ∆»»»ƒ»¿À¿»…«¿ƒ»

B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡49Ïth‰Ï ·iÁ È˙Ó „ÚÂ . ≈¿«∆≈¬ƒ¿«»««»¿ƒ«≈
?‰ÁÓˆ ‡Ï Ì‡ ˙¯Á‡ ÌÚt Ú¯ÊÏÂ50Èe‡¯L ÔÓÊ Ïk ¿ƒ¿…««««∆∆ƒ…»¿»»¿«∆»

‰ÚÈ¯ÊÏ51ÌB˜Ó B˙B‡a52. ƒ¿ƒ»¿»

של 40) במקרה שמנכה שהדין (קה:) במשנה חכמים, כדעת
חוכר. וכ"ש בשוכר גם הוא - מדינה בקבלנות,41)מכת

שגם  המשנה', ה'מרכבת בשם למעלה שביארנו וכמו
(ראה  בעלֿהבית של מחלקו שמנכין לומר שייך בקבלנות

לד). הערה רוח 42)לעיל ע"י התבואה גרעיני שהצטמקו
ויבשה. דמי 43)חמה היכי (שם: מדינה מכת זה והרי

דבאגי, רובא דאישדוף כגון יהודא, רב אמר מדינה? מכת
"רובא  גורס ורש"י העיר. אותה של השדות רוב היינו
מגידֿמשנה). – הבקעה אותה רוב ופירש דבאגא",

שנשדפה 44) לכך גרם השוכר של שמזלו אומרים אנו שם.
- נפגעו לא אחרים של שדותיהם שהרי - חגב אכלה או

בהפסד. לישא יש 45)ועליו והרי אותם, החכיר שלא
כשם  השדה, בעל של למזלו זו בשדה ההפסד את לייחס
נימקו, קו.) (שם בגמרא השוכר. למזל לייחסו שיש
לבעל  מאשר השוכר למזל ההפסד לייחס יותר שמסתבר
לתאי  משום "אי לטעון יכול השדה שבעל מפני השדה,
כי  ב) מב, (ירמיה כדכתיב פורתא, לי משתייר הוה דידי,
היתה  הרע, מזלך אילמלא פירוש, מהרבה". מעט נשארנו
בשעה  אפילו שמרחם הקב"ה, של מדתו בי מתקיימת
מהרבה", מעט נשארנו "כי שנאמר כמו מתוחה, הדין שמדת
רוב  שניצלו כשם משדפון, להינצל היתה ראויה זו ושדה
שנשתדף. לה שגרם מזלך אלמלא העיר, של השדות

(46- השוכר של למזלו ההפסד לייחס יש יותר כלומר,
המדינה, למכת לייחסו מאשר - נשתדפו שדותיו כשכל
היה  המדינה מכת שלולא כאן לטעון יכול השוכר אין ולמה
שם, בגמרא פירשו מהרבה"? מעט נשארנו "כי בו מתקיים
מידי, לך לאישתיורי חזית הווית "אי עונה: השדה שבעל
שיתקיים  אתה ראוי אם פירוש, מדנפשך". לך משתייר הוה
זו  משדה כי משדותיך, אחת ניצולת היתה - זה מקרא בך
לא  אם אפילו מאוד, מועט דבר או כלום, לך יישאר לא
בעל  של שדותיו כל בנשתדפו ולמה כלל. חכירה דמי תשלם
חזית" הוית "אי השדה: לבעל לומר יכול השוכר אין השדה
חכירותו, דמי לו נשארו שנשתדפה משדה שגם מפני וכו'?
שם  ('תוספות' מהרבה" ה"מעט הם אלה שדמים ואפשר
בשכירות  יפה כוחה זו סברא אולם הוית). אי ד"ה
"או  זו הלכה בראש שכתב רבינו, לדעת אבל ובחכירות,
הרי  חזית", "אי לטענת השדה בעל יענה מה קשה, המקבל"
ונראה  המקבל? כמו חלקו כל מפסיד הוא גם בקבלנות
חזית" "הוית אילו בגמרא: שאמרו מה מפרש שרבינו
שלו, שהיא בשדה אלא נשארנו" "כי לטעון שאין הכוונה,
בשכירות  או בקבלנות שנמסרו אחרים בשדות לא אבל
לקבל  נכון ויותר 'שיטה'. בשם מקובצת' 'שיטה (וראה
התכוון  שרבינו המגידֿמשנה, של קצת הדחוק פירושו

לשון  ותפס לקבלנות, ולא בלבד חכירות או לשכירות
שבכל  לזה, לב לשים ויש "המקבל". שכתבה המשנה
כשהכוונה  אפילו "המקבל". כתוב זה בפרק המשניות

חכירות). או ברוב 47)לשכירות המכה ופשטה ונשתדפה.
שנית  לא אילו טוען: השדה שבעל מנכה, אינו - המדינה
המכה  היתה לא עמך, שהתניתי כמו חיטים זורע והיית
כח) כב, (איוב שנאמר מה בי מתקיים שהיה בה, פוגעת
יעשה, - מהיוצר שתבקש מה כלומר, לך. ויקם אומר ותגזר
שיצליחני  השנה בתחילת השמים מן ביקשתי לא ואני

רש"י). ע"פ (שם בחיטים אלא מנכה,48)בשעורים אינו
פוגעת  המכה היתה לא זרעת אלמלי טוען: השדה שבעל
"לא  יט): לז, (תהלים שנאמר מה בי מתקיים שהיה בה,
שם). (שמואל, ישבעו" רעבון ובימי רעה בעת יבושו

שם).49) לקיש, (ריש וזרע חזור טוען: השדה שבעל
לנכות 50) לך אין לטעון: המשכיר יכול מתי עד כלומר,

שכב). סי' זהב' ('טורי וזרע חזור אפילו 51)אלא כלומר,
שראוי  זמן כל וזורע, חוזר צמח ולא פעמים כמה זרע

(שם).52)לזריעה. ומקום מקום בכל הארץ טבע כפי

.Â¯ÎBO‰53e‚‰pL ÌB˜Ó :B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ «≈«¿«≈»∆≈¬≈»∆»¬
¯ˆ˜Ï54¯˜ÚÏ È‡M¯ BÈ‡Â ,¯ˆ˜È -55,¯˜ÚÈ - ¯˜ÚÏ ; ƒ¿…ƒ¿…¿≈«««¬…«¬…«¬…

‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ Ì‰ÈLe .¯ˆ˜Ï È‡M¯ BÈ‡Â56. ¿≈««ƒ¿…¿≈∆¿«¿ƒ∆«∆
ÂÈ¯Á‡ L¯ÁÏ e‚‰pL ÌB˜Óe57L¯ÁÈ -58ÌB˜Ó . »∆»¬«¬«¬»«¬»

¯ÈkO‰Ï e‚‰pL59Ú˜¯˜ ·b ÏÚ ˙BÏÈ‡60- ∆»¬¿«¿ƒƒ»«««¿«
ÔÈ¯ÈkOÓ61ÔÓ ˙BÁÙa Ì˙Ò BÏ ¯ÈkO‰L Èt ÏÚ Û‡Â , «¿ƒƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ
Úe„i‰62ÔÈ‡ - ˙BÏÈ‡ ¯ÈkO‰Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe ; «»«»∆»¬∆…¿«¿ƒƒ»≈

ÏÚ ¯˙Èa epnÓ ¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ BÏƒ»««ƒ∆»«ƒ∆¿»≈«
Úe„i‰63‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ .64. «»««…¿ƒ¿««¿ƒ»

קג:53) בקרקע.54)שם נשארים השבלים וקני במגל,
השורש.55) המנהג.56)עם מן לשנות רוצה מהם כשאחד

- בטענה לקצור, שנהגו במקום לעקור מעכב הקרקע בעל
הקצירה  לאחר התבואה של הקשין בשדה שישארו שרוצה
שהקצירה  - בטענה מעכב, המקבל או והחוכר הקרקע; לזבל
הקרקע  בעל לעקור, שנהגו ובמקום העקירה. מן היא קלה
ואינה  נקיה, בשדה רוצה שהוא - בטענה לקצור, מעכב
הוא  שצריך - בטענה מעכב, המקבל או והחוכר לזבל. צריכה
הל' להלן ראה מהקש, גם חלקו נוטל (שהמקבל בקש לחלקו

(שם). בהמותיו למאכל העקירה 57)י) או הקצירה אחר
ולהשמידם, שבשדה רעים עשבים של שרשים להפוך כדי

לכשתזרע. ויצמחו יחזרו שם,58)שלא בגמרא ואמרו
שהתבואה  בעוד הרעים מעשביה השדה ניכש שאפילו
העקירה. או הקצירה אחר מלחרוש בזה נפטר אינו בקמתה,

מפירות 60)שם.59) גם השוכר נוטל הקרקע שאגב
בהם. טורח שאינו אע"פ – הסתם 61)האילנות מן כלומר,

מושכרין. שלא 62)הם מקום, באותו המקובל מהשער
שכמנהג  הדעת, על מתקבל - השכירות בשעת כך על התנה
לטעון: יכול השדה בעל אין ולפיכך השכיר, המדינה
מפירות  תיטול שלא עלֿמנת המקובל, מן בפחות השכרתי

ביותר 63)האילנות. ששכרו לטעון יכול המקבל אין
שמן  האילנות, מפירות גם לו שיהיה דעת על מהמקובל,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



קפט zexiky zekld - mihtyn xtq - hay f"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(שם). שכר המדינה כמנהג הבא 64)הסתם וכל כלומר,
השכירות. בשעת כך על להתנות עליו - לשנות

.Ê¯ÎBÁ‰65,ÌÈhÁ ¯Bk ‰¯OÚa B¯·ÁÓ ‰„O «≈»∆≈¬≈«¬»»ƒƒ
‰˙˜ÏÂ66dÎBzÓ BÏ Ô˙B -67‡Ï - ˙BÙÈ ‰ÈhÁ eÈ‰ . ¿»¿»≈ƒ»»ƒ∆»»…

BÏ Ô˙B ‡l‡ ,˜eM‰ ÔÓ EÏ Á˜BÏ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡È…«¬≈ƒ≈«¿ƒ«∆»≈
dÎBzÓ68,ÌÈ·Ú ÈlÒ ‰¯OÚa Ì¯k epnÓ ¯ÎÁ . ƒ»»«ƒ∆∆∆«¬»»«≈¬»ƒ
eÒÈ¯˜‰Â69e¯ˆ·pL ¯Á‡70¯Á‡ e˜lL ÌÈ¯ÓÚ ÔÎÂ , ¿ƒ¿ƒ««∆ƒ¿¿¿≈√»ƒ∆»««
e¯ˆ˜pL71ÔÎBzÓ BÏ Ô˙B -72B¯ÎÁ .73Èck ‰¯OÚa ∆ƒ¿¿≈ƒ»¬»«¬»»«≈

ıÈÓÁ‰Â ,ÔÈÈ74·BË ÔÈÈ BÏ ÔzÏ ·iÁ -75epnÓ d¯ÎÁ . «ƒ¿∆¡ƒ«»ƒ≈«ƒ¬»»ƒ∆
‡zÒtÒ‡ ÏL ÌÈ¯ÓÚ ‰‡Óa76,¯Á‡ ÔÈÓ dÚ¯Êe , ¿≈»√»ƒ∆«¿«¿»¿»»ƒ«≈

B‡ ,‰˙˜ÏÂ ,‡zÒtÒ‡ dÚ¯Êe ,dL¯Á Ck ¯Á‡Â¿««»¬»»¿»»«¿«¿»¿»¿»
‡zÒtÒ‡ ‰lÁza dÚ¯fLdÚ¯Ê Ck ¯Á‡Â ,dL¯ÁÂ , ∆¿»»«¿ƒ»«¿«¿»«¬»»¿««»¿»»
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.‰Êa»∆

שבעל 65) הוא, כך הקבלנות שהסדר - המקבל קו: שם
או  רע יבול בין השדה, שתוציא מה כפי חלקו נוטל השדה

שם). רש"י (ע' ורע.66)טוב כחוש יבול שעלה
קצובים,67) בפירות השדה שוכר שהחוכר אע"פ כלומר,

חיטים  לקנות עליו - מעט יבול השדה תוציא שאפילו היינו
נסתלק  לא מכלֿמקום – שקבעו מה כפי לו ולשלם מהשוק
שהשדה  כפי החיטים, ומאותן קרקעו, מפירות השדה בעל
(מגידֿמשנה). חכירותו שכר לשלם החוכר יכול הוציאה,

יפות,68) חיטים בהוציאה הטעם והוא שהואֿהדין כלומר,
קרקעו  מפירות השדה בעל נסתלק שלא - מתוכה לו שנותן
מן  מסוים חלק מקבל השדה שבעל בקבלנות, וכלֿשכן

טוב. ובין רע בין השדה, שתוציא כפי הופג 69)היבול
ונתחמצו. בכרם.70)טעמם בשדה 71)ועודם ומונחים

שיתייבשו. לקתה 72)כדי כדין דינם - בשדה הם עוד כל
ע"פ  – שם (גמרא שליחותה מילאה טרם שהשדה במחובר,

חכרו.73)רש"י). אם אבל תימן: היין 74)בכת"י
החוכר. בבית בחביות כבר כשהיו שחכר, הכרם מיבול

אלא 75) לקו לא הענבים שהרי שליחותה, מילאה שהשדה
מימרא  (שם לכך גרם ומזלו לקה, החוכר בבית יין כשנעשה

שם). רש"י ע"פ – אשי על 76)דרב וחכרה - אספסת,
אספסת. לזורעה דעת 77)דעת על אלא קיבלה לא והוא

(לחםֿמשנה). אחת פעם שכל 78)שיזרענה כלומר,
לו שנותן כלקתה דינה אין שהמחכיר ששינה מפני מתוכה,

השינוי  לרגל שבא מיבול לקבל דעתי היתה לא לטעון: יכול
בגמרא, אחרת נוסחא היתה רבינו שלפני וכנראה קט). (שם
היתה  איך לנו פירש ולא (מגידֿמשנה. לפנינו שהיא מזו
רבינו  דין שמעמיד המשנה' ב'מרכבת וראה רבינו. נוסחת

נוסחתנו). כפי גם

.Á¯ÎBÁ‰79LkÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ B¯·ÁÓ ‰„O80¯Ó‡Â , «≈»∆≈¬≈¿…»»¿«≈¿»«
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קה.79) צמחי 80)שם בין שעלו הרעים העשבים לעקור
הרבה  תבואתה על הזרע מוסיף אותן "וכשמנקין התבואה
אצל  ידוע דבר וזה הזרע, אל כוחה כל השדה שתתן לפי
ובמקום  - המשנה) בפירוש רבינו (לשון אדמה" עובדי
וראה  ד, סעיף שם ושו"ע ('טור' כאן ידובר לנכש, שנהגו

ולחםֿמשנה). לא 81)מגידֿמשנה אפילו הרי כלומר,
שהוקצב, כפי חכירך תקבל שהרי כלום, תפסיד לא אנכש
(ראה  עלי ההפסד שכל במקום לנכש להכריחני רשאי ואינך

שם). המשנה, לחוכר.82)פירוש השדה בעל
לו.83) היבול.84)ומחזירה את אחר 85)וממעטים

העקירה. או ליה,86)הקצירה דאמר "משום קה. שם
עד  הזמן בפרק שיפול הזרע פירוש, נפל" דנפל בזרא
את  אלא משמידה החרישה אין כלומר, יפול, החרישה
ואם  ויצמח, שנפל הזרע את ולא ושרשיהם, הרעים העשבים
ולשנה  הקרקע, על שיפלו זרעים העשבים יעלו תנכש לא

שם). רש"י (ע"פ עשבים יצמיחו הבאה
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קו:87) שם במשנתנו.88)משנה, הרי"ף כגירסת
תבואה, יזרענה "קטנית מהופכת: גירסא שבידינו, ובספרים

קטנית". יזרענה לא אדמתה 89)תבואה שטבע ארץ כל
בבל. הרי"ף.90)כשל נוסחת ע"פ – ק. "ועיקר 91)שם

ממיני  מין ולזרוע שדה לחרוש עמו כשיפסוק הוא הדבר
(פחות) מעט שהזיקו מה לזרוע לו) (מותר לו יש הזרעים,
שהזיקו  מה יזרע ולא עמו, שפסק (מהמין) הדבר  מאותו
אותו  בטבע שיודעים עלֿפי בזה ועושים ממנו. (יותר) גדול
(לשון  ועבודתה" בחרישה המתעסקין מן בזריעה המקום
נאמר  זה שדין רבינו, דעת שם). המשנה, בפירוש רבינו
לעכב  יכול השדה בעל - בקבלנות אבל בשוכר, או בחוכר
השכירות, בשעת שהוסכם מזה אחר מין לזרוע המקבל על
שהרי  שהוסכם, מהמין פחות בקרקע שהזיקו למין אפילו
זה  למין אומר: השדה, מתבואת חלקו שנוטל השדה בעל
- מגידֿמשנה ראה הרמב"ן. (כדעת צריך אני שהוסכם
הל' ולהלן ג, הל' למעלה וראה ד. ס"ק שכד סימן הגר"א

יד).
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‰ÚÈ¯ÊÏ51ÌB˜Ó B˙B‡a52. ƒ¿ƒ»¿»

של 40) במקרה שמנכה שהדין (קה:) במשנה חכמים, כדעת
חוכר. וכ"ש בשוכר גם הוא - מדינה בקבלנות,41)מכת

שגם  המשנה', ה'מרכבת בשם למעלה שביארנו וכמו
(ראה  בעלֿהבית של מחלקו שמנכין לומר שייך בקבלנות

לד). הערה רוח 42)לעיל ע"י התבואה גרעיני שהצטמקו
ויבשה. דמי 43)חמה היכי (שם: מדינה מכת זה והרי

דבאגי, רובא דאישדוף כגון יהודא, רב אמר מדינה? מכת
"רובא  גורס ורש"י העיר. אותה של השדות רוב היינו
מגידֿמשנה). – הבקעה אותה רוב ופירש דבאגא",

שנשדפה 44) לכך גרם השוכר של שמזלו אומרים אנו שם.
- נפגעו לא אחרים של שדותיהם שהרי - חגב אכלה או

בהפסד. לישא יש 45)ועליו והרי אותם, החכיר שלא
כשם  השדה, בעל של למזלו זו בשדה ההפסד את לייחס
נימקו, קו.) (שם בגמרא השוכר. למזל לייחסו שיש
לבעל  מאשר השוכר למזל ההפסד לייחס יותר שמסתבר
לתאי  משום "אי לטעון יכול השדה שבעל מפני השדה,
כי  ב) מב, (ירמיה כדכתיב פורתא, לי משתייר הוה דידי,
היתה  הרע, מזלך אילמלא פירוש, מהרבה". מעט נשארנו
בשעה  אפילו שמרחם הקב"ה, של מדתו בי מתקיימת
מהרבה", מעט נשארנו "כי שנאמר כמו מתוחה, הדין שמדת
רוב  שניצלו כשם משדפון, להינצל היתה ראויה זו ושדה
שנשתדף. לה שגרם מזלך אלמלא העיר, של השדות

(46- השוכר של למזלו ההפסד לייחס יש יותר כלומר,
המדינה, למכת לייחסו מאשר - נשתדפו שדותיו כשכל
היה  המדינה מכת שלולא כאן לטעון יכול השוכר אין ולמה
שם, בגמרא פירשו מהרבה"? מעט נשארנו "כי בו מתקיים
מידי, לך לאישתיורי חזית הווית "אי עונה: השדה שבעל
שיתקיים  אתה ראוי אם פירוש, מדנפשך". לך משתייר הוה
זו  משדה כי משדותיך, אחת ניצולת היתה - זה מקרא בך
לא  אם אפילו מאוד, מועט דבר או כלום, לך יישאר לא
בעל  של שדותיו כל בנשתדפו ולמה כלל. חכירה דמי תשלם
חזית" הוית "אי השדה: לבעל לומר יכול השוכר אין השדה
חכירותו, דמי לו נשארו שנשתדפה משדה שגם מפני וכו'?
שם  ('תוספות' מהרבה" ה"מעט הם אלה שדמים ואפשר
בשכירות  יפה כוחה זו סברא אולם הוית). אי ד"ה
"או  זו הלכה בראש שכתב רבינו, לדעת אבל ובחכירות,
הרי  חזית", "אי לטענת השדה בעל יענה מה קשה, המקבל"
ונראה  המקבל? כמו חלקו כל מפסיד הוא גם בקבלנות
חזית" "הוית אילו בגמרא: שאמרו מה מפרש שרבינו
שלו, שהיא בשדה אלא נשארנו" "כי לטעון שאין הכוונה,
בשכירות  או בקבלנות שנמסרו אחרים בשדות לא אבל
לקבל  נכון ויותר 'שיטה'. בשם מקובצת' 'שיטה (וראה
התכוון  שרבינו המגידֿמשנה, של קצת הדחוק פירושו

לשון  ותפס לקבלנות, ולא בלבד חכירות או לשכירות
שבכל  לזה, לב לשים ויש "המקבל". שכתבה המשנה
כשהכוונה  אפילו "המקבל". כתוב זה בפרק המשניות

חכירות). או ברוב 47)לשכירות המכה ופשטה ונשתדפה.
שנית  לא אילו טוען: השדה שבעל מנכה, אינו - המדינה
המכה  היתה לא עמך, שהתניתי כמו חיטים זורע והיית
כח) כב, (איוב שנאמר מה בי מתקיים שהיה בה, פוגעת
יעשה, - מהיוצר שתבקש מה כלומר, לך. ויקם אומר ותגזר
שיצליחני  השנה בתחילת השמים מן ביקשתי לא ואני

רש"י). ע"פ (שם בחיטים אלא מנכה,48)בשעורים אינו
פוגעת  המכה היתה לא זרעת אלמלי טוען: השדה שבעל
"לא  יט): לז, (תהלים שנאמר מה בי מתקיים שהיה בה,
שם). (שמואל, ישבעו" רעבון ובימי רעה בעת יבושו

שם).49) לקיש, (ריש וזרע חזור טוען: השדה שבעל
לנכות 50) לך אין לטעון: המשכיר יכול מתי עד כלומר,

שכב). סי' זהב' ('טורי וזרע חזור אפילו 51)אלא כלומר,
שראוי  זמן כל וזורע, חוזר צמח ולא פעמים כמה זרע

(שם).52)לזריעה. ומקום מקום בכל הארץ טבע כפי
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קג:53) בקרקע.54)שם נשארים השבלים וקני במגל,
השורש.55) המנהג.56)עם מן לשנות רוצה מהם כשאחד

- בטענה לקצור, שנהגו במקום לעקור מעכב הקרקע בעל
הקצירה  לאחר התבואה של הקשין בשדה שישארו שרוצה
שהקצירה  - בטענה מעכב, המקבל או והחוכר הקרקע; לזבל
הקרקע  בעל לעקור, שנהגו ובמקום העקירה. מן היא קלה
ואינה  נקיה, בשדה רוצה שהוא - בטענה לקצור, מעכב
הוא  שצריך - בטענה מעכב, המקבל או והחוכר לזבל. צריכה
הל' להלן ראה מהקש, גם חלקו נוטל (שהמקבל בקש לחלקו

(שם). בהמותיו למאכל העקירה 57)י) או הקצירה אחר
ולהשמידם, שבשדה רעים עשבים של שרשים להפוך כדי

לכשתזרע. ויצמחו יחזרו שם,58)שלא בגמרא ואמרו
שהתבואה  בעוד הרעים מעשביה השדה ניכש שאפילו
העקירה. או הקצירה אחר מלחרוש בזה נפטר אינו בקמתה,

מפירות 60)שם.59) גם השוכר נוטל הקרקע שאגב
בהם. טורח שאינו אע"פ – הסתם 61)האילנות מן כלומר,

מושכרין. שלא 62)הם מקום, באותו המקובל מהשער
שכמנהג  הדעת, על מתקבל - השכירות בשעת כך על התנה
לטעון: יכול השדה בעל אין ולפיכך השכיר, המדינה
מפירות  תיטול שלא עלֿמנת המקובל, מן בפחות השכרתי

ביותר 63)האילנות. ששכרו לטעון יכול המקבל אין
שמן  האילנות, מפירות גם לו שיהיה דעת על מהמקובל,
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L - Ô¯ÎÓÏ ˜eM‰ ÌBÈ ÚÈb‰ÏÚaÓ ÏËBÂ Ô˙B‡ ÔÈÓ ƒƒ««¿»¿»»ƒ»¿≈ƒ««
Ú˜¯w‰106Ú˜¯w‰ ÏÚ·e Ïa˜Ó‰ ÔÈ˜ÏBÁL ÌLk . ««¿«¿≈∆¿ƒ«¿«≈««««¿«

Lw·e Ô·za ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,‰‡e·za107ÔÈ˜ÏBÁL ÌLk . «¿»»¿ƒ«∆∆««¿≈∆¿ƒ
˙B¯BÓfa ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈia108ÌÈ„ÈÓÚn‰ ÌÈw‰ Ï·‡ . ««ƒ»¿ƒ«¿¬»«»ƒ««¬ƒƒ

ÌÈÙb‰ ˙Áz109el‡ È¯‰ - ˙eÙzLa Ô˙B‡ e˜ Ì‡ : «««¿»ƒƒ»»¿À»¬≈≈
‰wL ‰Ê - Ô‰Ó „Á‡ ÏMÓ Ô‰ Ì‡Â ;Ô‰a ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ»∆¿ƒ≈ƒ∆∆»≈∆∆∆»»

BlL Ô‰ È¯‰ Ô˙B‡110.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¬≈≈∆¿≈…«≈»∆

שם.92) לזורעה.93)משנה, דעת משבע 94)על פחות
פ"א 95)שנים. לדמאי בפירושו (רבינו מדברי תאנה עץ

בנין  לקורות משמשים השקמה ענפי מקומות). ובכמה מ"א,
יכרות  ואם שנים, שבע שיגדלו עד קורות נעשים ואינם
שנים, משבע פחות זמן אחר השדה את ויחזיר הענפים
(ע"פ  שקיבלה בעת שהיתה במצב מחזירה שאינו נמצא
קרקע  אגב אילנות להשכיר שנהגו במקום ואפילו רש"י).
אילנות  אמרו שלא בקורות, לו אין ו) הל' למעלה (ראה
במגידֿ מובא (ראב"ד לקורות ולא לפירות אלא מושכרין
ללמדנו  כלום", למקבל "אין וכתב: רבינו דייק משנה).
בשני  השקמה שהשביחה השבח מן כלום נוטל שאינו

צז. הערה לקמן ראה בגמרא. שם כרבא כל 96)הקבלנות.
השקמה. כעץ שטבעה השדה 97)אילן בשבח כלומר,

באילנות. הנמצאים 98)שהושבחה האילנות משרשי
שם). (שטמ"ק לנוטעה 99)בשדה השדה קיבל לא שהרי

דעת  על אלא לשדה המקבל ירד לא כלומר, לזורעה. אלא
על  ולא זריעה ע"י השדה שתשביח מהשבח חלק שיטול
"שאפילו  רבא לדעת בגמרא (שם באילנות השדה שבח דעת
בשבח  חלק נוטל אינו פירוש, לו", אין שקמה בשבח
ירד  שלא הקבלנות, זמן (בפרק ונתעבו שנתרבו הענפים
זה  דין כתב רבינו הזריעה). שע"י השבח דעת על אלא
האילנות, בשבח לו יש שהחוכר, דעתו, ונראה במקבל.
שבח  כל דעת על לשדה יורד שהחוכר מפני והטעם
בחכרה  אפילו לנוטעה הוא רשאי שהרי השדה, שתשביח
ט. בהל' (כמבואר יותר הקרקע מכחישין אינן אם - לזריעה
שהבאנו  הרמב"ן שיטת כפי והוא ד. ס"ק שכה סי' הגר"א
ממה  לשנות רשאי המקבל שאין פט, בהערה למעלה
אינם  שאם כתב, שם וב'טור' הקבלנות. בשעת שהוסכם
לנוטעם, המקבל רשאי מהזרעים, יותר הקרקע את מכחישים

חלקו). נוטל הוא זה שתפסו 100)ומשום השדה שטח
הזריעה. שטח והמעיטו מאיליהן שיצאו האילנות

פפא.101) ברב מעשה - חול.102)שם או סלעים במקום
ביבי).103) ברב מעשה - (שם הפסד כל לו נגרם לא שהרי
לקורות,104) ראוים ויהיו ענפיה יחזרו שנים שבע שעד

לקוצצן  רשאי [והוא שקיבלה. בעת שהיתה כמצב ומחזירה
ארבע  או שלוש בנות היו אם אפילו שנים, שבע כשישלימו

שכה]. סימן 'טור' השדה. את שעודם 105)כשקיבל
ילקטם  ואם צרכם, כל נתבשלו שלא היינו לקרקע, צריכים
מהתוספתא  כן ומוכיח הרמב"ן, בשם (מגידֿמשנה יפסדו

ה"א). ט פרק אם 106)בבאֿמציעא לו, המגיע חלקו כפי
גם  בתוספתא נאמר זה [דין (שם). לשליש או למחצה

שהרי 107)בשכירות]. אלו, דינים שייך לא ובחכירות
קג.). (שם חלוקה בסיס על שנקצצו 108)אינה הענפים

מקובצת'). 'שיטה ע"פ (שם הם הפירות שבכלל הגפנים, מן
באויר,109) תלויים והאשכולות זקופים הגפנים שיהיו כדי

סט.). בבאֿבתרא הרשב"ם (לשון בקרקע יתקלקלו ולא
שם:110)

.‡ÈÚhÏ B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰111ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - «¿«≈»∆≈¬≈ƒ«¿«≈»»««
‰¯OÚ ‰„O‰112˙B‡¯ea113‰‡ÒÏ114- ‰Ê ÏÚ ¯˙È . «»∆¬»»»ƒ¿»»≈«∆

Ïk‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó115. ¿«¿¿ƒ»»∆«…

הר"י 112)לנוטעה.111) בשם (מגידֿמשנה נטיעות
לגפנים, שהכוונה (430 (ב"ב, במאירי וראה מיגאש.
לשורות). כאן שהכוונה מיגאש הר"י אומר שני ובפירוש

פרי.113) עושות שאינן בו 114)עקרות שזורעים שטח
ואם  אמה. חמשים על אמה חמשים ומידתו תבואה, סאה
חייב  המקבל אין כזה, בשטח עקרות נטיעות עשר צמחו
הוא, כך סאה בית נטיעת שדרך תחתיהן, אחרות ליטע
צה.) (בבאֿבתרא מוחל השדה ובעל בוראות, עשר שיוצאות
מגידֿ (עיין "למאה" שם: הרשב"ם וגירסת רבינו. כגירסת

כל 115)משנה). כמספר אחרות נטיעות לנטוע צריך
סימן  הנטיעות, מדרך יותר בוראות שיצאו כיון הבוראות.
הבוראות  כל מייחסים ולפיכך בנטיעה, שפשע הוא
שצריך  שכל מקום, בכל אמרו זה וכלל (שם, לפשיעתו
יא). הל' מכירה מהל' פי"ח ראה הכל. מתקן - ולתקן לחזור

.·ÈÏa˜Ó‰116‰˙OÚ ‡ÏÂ B¯·ÁÓ ‰„O117LÈ Ì‡ , «¿«≈»∆≈¬≈¿…»¿»ƒ≈
B‰‰ ÏÚ ¯˙È ÌÈ˙‡Ò ‡ÈˆBzL È„k da‰‡ˆ118·iÁ - »¿≈∆ƒ»«ƒ»≈««»»«»

da ÏthÏ Ïa˜Ó‰119‡‡ :Ú˜¯w‰ ÏÚ·Ï ·˙Bk CkL . «¿«≈ƒ«≈»∆»≈¿««««¿«¬»
¯È‡Â Ìe˜‡120‰¯Ê‡Â Le„‡Â ¯nÚ‡Â ¯ˆ˜‡Â Ú¯Ê‡Â ¡¿»ƒ¿∆¿«¿∆¿…«¬«≈¿»¿∆¿∆
È¯k „ÈÓÚ‡Â121‰Ó B‡ ,BÈˆÁ ˙‡ Ïh˙Â EÈÙÏ ¿«¬ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ…∆∆¿«

e˙iM122‰n·e ÈÏÓÚ ¯ÎOa ¯‡M‰ Ïh‡ È‡Â , ∆«¿«¬ƒ∆…«¿»ƒ¿«¬»ƒ«∆
È˙‡ˆB‰L123. ∆≈ƒ

קה.116) בבאֿמציעא וגמרא לה.117)משנה כראוי
וריש 118) ינאי רבי דבי כדברי (שם, בשדה שהושקעה

כרחו.119)לקיש). ואחרוש.120)על אעמוד
תבואה.121) תנאם.122)ערימת כפי רביע, או שליש
להוציא 123) בה יש אם בה לטפל חייב לפיכך כלומר: שם,

כרי, ואעמיד וכו' איקום אנא כותב: הוא שהרי סאתים,
בה  יהיה אם הצריכות, העבודות כל בה אעבוד כלומר
(שם) חכמים אמרו כרי, ושיעור כרי. להעמיד כדי שיעור
סאתים  ישארו ההוצאות שינכו אחר היינו סאתים, שהוא
בחכירות  שהרי בלבד, בקבלנות והמדובר כרי. להעמיד כדי
לא, או בשדה יטפל המקבל אם ענין כל השדה לבעל אין

שם). (רש"י שהוקצבו חכירותו דמי יקבל שהוא משום

.‚ÈÏa˜Ó‰124da ‰ÎfL ¯Á‡Â ,B¯·ÁÓ ‰„O125 «¿«≈»∆≈¬≈¿««∆»»»
d¯È·B‰126,˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ ‰nk d˙B‡ ÔÈÓL - ƒ»»ƒ»«»ƒ¿»«¬

BÏ ÚÈbÓ ‰È‰L B˜ÏÁ BÏ Ô˙BÂ127ÏÚ·Ï ·˙Bk CkL . ¿≈∆¿∆»»«ƒ«∆»≈¿««
„·Ú‡ ‡ÏÂ ¯È·B‡ Ì‡ :Ú˜¯w‰128ÌlL‡ , ««¿«ƒƒ¿»«¬≈¬«≈

‡·ËÈÓa129d˙ˆ˜Ó ¯È·B‰ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â .130ÈtÓe . ¿≈¿»¿«ƒƒƒƒ¿»»ƒ¿≈
?ÌlLÏ ·iÁ˙ ‰Ó131¯·„ BÓˆÚ ÏÚ ˜Òt ‡lL ÈtÓ »ƒ¿«≈¿«≈ƒ¿≈∆…»«««¿»»

·eˆ˜132‡zÎÓÒ‡k ‡È‰ È¯‰ :¯Ó‡pL È„k133‡l‡ , »¿≈∆…«¬≈ƒ¿«¿«¿»∆»
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‡·ËÈÓa ÌlLiL ‰˙‰134„aÚLÂ ¯Ób CÎÈÙÏe , ƒ¿»∆¿«≈¿≈¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈
BÓˆÚ135Ôz‡ ,„·Ú‡ ‡ÏÂ ¯È·B‡ Ì‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . «¿¬»ƒ»«ƒƒ¿»«¬≈∆≈

ÔÈ¯È„ ‰‡Ó EÏ136‡zÎÓÒ‡ ‰Ê È¯‰ -137·iÁ BÈ‡Â , ¿≈»ƒ»ƒ¬≈∆«¿«¿»¿≈«»
„·Ïa ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯M ‰Ó ÈÙk Ô˙B ‡l‡ ,ÌlLÏ138. ¿«≈∆»≈¿ƒ«∆¿»«¬ƒ¿«

קד.124) שם נקנית 125)משנה, שקרקע הדרכים באחד
בו. לחזור יכול ואינו צט:), (שם חרשה 126)בהם לא

בור. שדה ועשאה זרעה, תנאם.127)ולא ולא 128)כפי
פע  בה לה.אעשה הראויה הוא 129)ולה וכן כצ"ל,

ומהרי"ף  כת"י, כמה בשם הדק"ס הביא (וכן רומי בדפוס
היינו  השדה, של - שלה במיטב כלומר קושטא), דפוס
היתה  אם לעשות ראויה היתה שהשדה והטוב הגבוה כיבול
קדם', ב'גנזי וראה שם. הרע"ב (ע"פ כראוי וזרועה חרושה

.(99 עמוד ס"ה תילתא"130)לוין "אוביר בגמרא שם
אינו 131)(שליש). שהרי היא, אסמכתא והלא כלומר,

לא  או יהיה אם האומר "וכל יוביר, אם במקרה אלא מחייב
יהיה  שמא סומכת עדיין דעתו שהרי והקנה, גמר לא יהיה,
ז). הל' מכירה מהל' בפי"א רבינו (לשון יהיה" לא שמא או

המשוער.132) ההפסד חישוב בסיס על שלא מסוים, סכום
אלא 133) כן אמר ולא יהיה, לא שעדיין סומכת שדעתו

בדבר 134)להגזים. עצמו התחייב ולא ההפסד, כפי
זה 135)גוזמא. שאין במיטבה משלם הוא בדין כלומר,

בכסףֿמשנה  וראה כאן, מימוניות הגהות (ע"פ אסמכתא
שם). ההפסד.136)מכירה מכפי יותר ולא 137)היינו

קד:). (שם להגזים אלא כך אמר ולא עצמו, ושיעבד גמר
לא 138) אמנם שאמר. דינרין המאה בכלל עצמו שהתחייב

אסמכתא, אלא זה שאין דינרין, מאה לתשלום עצמו שיעבד
מאה  במסגרת עצמו ושיעבד גמר המשוער ההפסד כפי אבל
במיטבה  אשלם אעביד ולא אוביר אם כדין זה והרי הדינרין,
שהרי  בלבד, בקבלנות המדובר זו בהלכה גם שם). (רי"ף
את  יעבד בין חכירות, דמי השדה בעל מקבל בחכירות

יובירה. ובין השדה

.„ÈÏa˜Ó‰139ÔÈÓLÓL dÚ¯ÊÏ ‰„O140dÚ¯Êe , «¿«≈»∆¿»¿»À¿¿ƒ¿»»
ÌÈhÁ ‰˙OÚÂ ,ÌÈhÁ141‰Èe‡¯ ‡È‰L ‰nk ÔÈÂML ƒƒ¿»¿»ƒƒ∆»ƒ«»∆ƒ¿»

M‰ ÔÓ ˙BOÚÏBÏ ÔÈ‡ - ÔÈÓLÓ142‡l‡ ÂÈÏÚ «¬ƒ«À¿¿ƒ≈»»∆»
˙ÓÚ¯z143˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰M ‰nÓ ˙BÁt ‰˙OÚ . «¿…∆»¿»»ƒ«∆ƒ¿»«¬

ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ144‡È‰M ‰Ó ÈÙk Ïa˜Ó‰ BÏ ÌlLÓ - ƒ«À¿¿ƒ¿«≈«¿«≈¿ƒ«∆ƒ
¯˙È ÌÈhÁ ‰˙OÚ .ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¿̄»«¬ƒ«À¿¿ƒ»¿»ƒƒ»≈
ÔÈ˜ÏBÁ - ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰M ‰nÓƒ«∆ƒ¿»«¬ƒ«À¿¿ƒ¿ƒ
ÏÚa ¯kzOnL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÈaL È‡z‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿«∆≈≈∆««ƒ∆ƒ¿«≈««

Ú˜¯w‰145. ««¿«

קד:139) אבל 140)שם החיטים, מן יקרים שהם
החיטים. מן יותר הקרקע השדה 141)מכחישים הוציאה

חיטים. של  עשר השדה.142)יבול שהרי 143)לבעל 
המקבל  השדה לבעל לו יש תרעומת ברם כלום, הפסיד לא
צריך  היה והוא שומשמין זרעה ולא ששינה מה על
בדמי  בשוק שומשמין לקנות לו שאפשר ואע"פ לשומשמין.
ק  ס"ק שכו (סמ"ע מקרקעו שומשמין הוא רוצה החיטים,
י, ט, בהלכות רבינו בדעת הגר"א לשיטת בהתאם עיי"ש),
ולזרוע  לשנות רשאי המקבל שאין הרמב"ן, כדעת שהיא

תרעומת, השדה לבעל יש ולפיכך שהוסכם, מזה אחר מין
ואפילו  פחות, שמכחיש למין לשנות רשאי החוכר אבל

כאן). אין לטובה 144)תרעומת טוען המקבל ואין כלומר,
מן  פחות החיטים שכחש הקרקע כחש למעט נתכוונתי,
ולא  ארעא, "תכחוש לו אומר השדה בעל שהרי השומשמין,

ולא  הקרקע שתכחש מוטב מרא", בעל ליכחוש יכחש
קד:). שם הגמרא ע"פ ג, ס"ק שם (סמ"ע הקרקע

השומשמין 145) לבין שעשתה החיטים שבין ההפרש
הוא  "אטו קד:) (שם אומרים שאנו לעשות, ראויה שהיתה
השביח, המקבל רק (האם אשבחה" לא ארעא אשבח,
השבח  את לייחס שיש כשם כלומר, השביחה), לא והקרקע
יש  כך והשביח, רב טיפול בשדה והשקיע שטרח למקבל

שהשביחה. לקרקע השבח לייחס

ה'תש"פ  שבט י"ח חמישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
המדינה,1) כמנהג שהכול הפועלים, את שוכר דין יבאר

על  שוכר ודין העבודה, באמצע בהם שחזרו פועלים ודין
מציאה. שמצא יום שכיר ודין שליח, ידי

.‡¯ÎBO‰2Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,ÌÈÏÚBt‰ ˙‡3ÌÈkL‰Ï4 «≈∆«¬ƒ¿»«»∆¿«¿ƒ
·È¯Ú‰Ïe5‡lLÂ ÌÈkL‰Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó , ¿«¬ƒ»∆»¬∆…¿«¿ƒ¿∆…

ÔtÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ·È¯Ú‰Ï6ÔeÊÏ e‚‰pL ÌB˜Ó .7- ¿«¬ƒ≈»¿À»»∆»¬»
˙B¯‚B¯‚a ˜tÒÏ ;ÔeÊÈ8Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Ó˙a B‡ »¿«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«≈»∆

‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ .˜tÒÈ - ÌÈÏÚBtÏ9. «¬ƒ¿«≈«…¿ƒ¿««¿ƒ»

פג.2) בבאֿמציעא ששכרם.3)משנה לעבודה 4)לאחר
השמש. זריחת החמה.5)עם  שקיעת לשנות 6)אחר

על  עמהם התנה ולא סתם ששכרן מאחר המדינה, ממנהג
שכרם  ואפילו ר"י) בשם שם ('תוספות' השכירות בשעת כך
התנה  שלא שכל מדינה, באותה המקובל מהשער ביותר

שם). (גמרא יותר משובחת השכירות שהשוכר 7)בשעת
סעודתם. מזון לפועלים על 8)נותן נוסף בגרוגרות, גם

הסעודה. שם.9)מזון

.·¯ÎBO‰10ÌÈLÎÂ „Á‡k :BÏ ¯Ó‡Â ÏÚBt‰ ˙‡ «≈∆«≈¿»«¿∆»¿ƒ¿«ƒ
¯ÈÚ‰ ÈaÓ11¯˙i‰Â ˙e¯ÈÎOaL ˙eÁt‰ ÔÈ‡B¯ - ƒ¿≈»ƒƒ«»∆«¿ƒ¿«»≈

Ô‰ÈÈa ÔÈnLÓe ,˙e¯ÈÎOaL12. ∆«¿ƒ¿«¿ƒ≈≈∆

כחכמים.10) פז. בשעת 11)שם מסוים שכר עמו קצץ לא
אחד  שפועל השכר כפי שכרך הרי לו: אמר אלא השכירות,
שער  מקום באותו ואין - בכך נשכרין העיר מפועלי שנים או

הפחות 12)אחיד. בין שיש השכר הפרש כלומר,
נשכרים  שיש כגון שבשכירות, היתר לבין שבשכירות
לו  ונותן ביניהם מחלקים בארבעה, נשכרים ויש בשנים,
שם, מקובצת' ב'שיטה מובא חננאל, רבינו (כפירוש שלושה

הרמ"ה). בשם שלא סימן ה'טור' פירש וכן

.‚BÁeÏLÏ ¯Ó‡13‰LÏLa ÌÈÏÚBt ÈÏ ¯ÎOe ‡ˆ :14, »«ƒ¿≈¿…ƒ¬ƒƒ¿»
‰Úa¯‡a Ô¯ÎOe CÏ‰Â15:ÁÈÏM‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ : ¿»«¿»»¿«¿»»ƒ»«»∆«»ƒ«

‰Úa¯‡ Ì‰Ï Ô˙B - ÈÏÚ ÌÎ¯ÎO16ÏÚaÓ ÏËBÂ , ¿«¿∆»«≈»∆«¿»»¿≈ƒ««
‰LÏL ˙Èa‰17BÒÈkÓ „Á‡ „ÈÒÙÓe ,18:Ì‰Ï ¯Ó‡ . ««ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒƒ»«»∆
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L - Ô¯ÎÓÏ ˜eM‰ ÌBÈ ÚÈb‰ÏÚaÓ ÏËBÂ Ô˙B‡ ÔÈÓ ƒƒ««¿»¿»»ƒ»¿≈ƒ««
Ú˜¯w‰106Ú˜¯w‰ ÏÚ·e Ïa˜Ó‰ ÔÈ˜ÏBÁL ÌLk . ««¿«¿≈∆¿ƒ«¿«≈««««¿«

Lw·e Ô·za ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,‰‡e·za107ÔÈ˜ÏBÁL ÌLk . «¿»»¿ƒ«∆∆««¿≈∆¿ƒ
˙B¯BÓfa ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈia108ÌÈ„ÈÓÚn‰ ÌÈw‰ Ï·‡ . ««ƒ»¿ƒ«¿¬»«»ƒ««¬ƒƒ

ÌÈÙb‰ ˙Áz109el‡ È¯‰ - ˙eÙzLa Ô˙B‡ e˜ Ì‡ : «««¿»ƒƒ»»¿À»¬≈≈
‰wL ‰Ê - Ô‰Ó „Á‡ ÏMÓ Ô‰ Ì‡Â ;Ô‰a ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ»∆¿ƒ≈ƒ∆∆»≈∆∆∆»»

BlL Ô‰ È¯‰ Ô˙B‡110.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¬≈≈∆¿≈…«≈»∆

שם.92) לזורעה.93)משנה, דעת משבע 94)על פחות
פ"א 95)שנים. לדמאי בפירושו (רבינו מדברי תאנה עץ

בנין  לקורות משמשים השקמה ענפי מקומות). ובכמה מ"א,
יכרות  ואם שנים, שבע שיגדלו עד קורות נעשים ואינם
שנים, משבע פחות זמן אחר השדה את ויחזיר הענפים
(ע"פ  שקיבלה בעת שהיתה במצב מחזירה שאינו נמצא
קרקע  אגב אילנות להשכיר שנהגו במקום ואפילו רש"י).
אילנות  אמרו שלא בקורות, לו אין ו) הל' למעלה (ראה
במגידֿ מובא (ראב"ד לקורות ולא לפירות אלא מושכרין
ללמדנו  כלום", למקבל "אין וכתב: רבינו דייק משנה).
בשני  השקמה שהשביחה השבח מן כלום נוטל שאינו

צז. הערה לקמן ראה בגמרא. שם כרבא כל 96)הקבלנות.
השקמה. כעץ שטבעה השדה 97)אילן בשבח כלומר,

באילנות. הנמצאים 98)שהושבחה האילנות משרשי
שם). (שטמ"ק לנוטעה 99)בשדה השדה קיבל לא שהרי

דעת  על אלא לשדה המקבל ירד לא כלומר, לזורעה. אלא
על  ולא זריעה ע"י השדה שתשביח מהשבח חלק שיטול
"שאפילו  רבא לדעת בגמרא (שם באילנות השדה שבח דעת
בשבח  חלק נוטל אינו פירוש, לו", אין שקמה בשבח
ירד  שלא הקבלנות, זמן (בפרק ונתעבו שנתרבו הענפים
זה  דין כתב רבינו הזריעה). שע"י השבח דעת על אלא
האילנות, בשבח לו יש שהחוכר, דעתו, ונראה במקבל.
שבח  כל דעת על לשדה יורד שהחוכר מפני והטעם
בחכרה  אפילו לנוטעה הוא רשאי שהרי השדה, שתשביח
ט. בהל' (כמבואר יותר הקרקע מכחישין אינן אם - לזריעה
שהבאנו  הרמב"ן שיטת כפי והוא ד. ס"ק שכה סי' הגר"א
ממה  לשנות רשאי המקבל שאין פט, בהערה למעלה
אינם  שאם כתב, שם וב'טור' הקבלנות. בשעת שהוסכם
לנוטעם, המקבל רשאי מהזרעים, יותר הקרקע את מכחישים

חלקו). נוטל הוא זה שתפסו 100)ומשום השדה שטח
הזריעה. שטח והמעיטו מאיליהן שיצאו האילנות

פפא.101) ברב מעשה - חול.102)שם או סלעים במקום
ביבי).103) ברב מעשה - (שם הפסד כל לו נגרם לא שהרי
לקורות,104) ראוים ויהיו ענפיה יחזרו שנים שבע שעד

לקוצצן  רשאי [והוא שקיבלה. בעת שהיתה כמצב ומחזירה
ארבע  או שלוש בנות היו אם אפילו שנים, שבע כשישלימו

שכה]. סימן 'טור' השדה. את שעודם 105)כשקיבל
ילקטם  ואם צרכם, כל נתבשלו שלא היינו לקרקע, צריכים
מהתוספתא  כן ומוכיח הרמב"ן, בשם (מגידֿמשנה יפסדו

ה"א). ט פרק אם 106)בבאֿמציעא לו, המגיע חלקו כפי
גם  בתוספתא נאמר זה [דין (שם). לשליש או למחצה

שהרי 107)בשכירות]. אלו, דינים שייך לא ובחכירות
קג.). (שם חלוקה בסיס על שנקצצו 108)אינה הענפים

מקובצת'). 'שיטה ע"פ (שם הם הפירות שבכלל הגפנים, מן
באויר,109) תלויים והאשכולות זקופים הגפנים שיהיו כדי

סט.). בבאֿבתרא הרשב"ם (לשון בקרקע יתקלקלו ולא
שם:110)

.‡ÈÚhÏ B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰111ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - «¿«≈»∆≈¬≈ƒ«¿«≈»»««
‰¯OÚ ‰„O‰112˙B‡¯ea113‰‡ÒÏ114- ‰Ê ÏÚ ¯˙È . «»∆¬»»»ƒ¿»»≈«∆

Ïk‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó115. ¿«¿¿ƒ»»∆«…

הר"י 112)לנוטעה.111) בשם (מגידֿמשנה נטיעות
לגפנים, שהכוונה (430 (ב"ב, במאירי וראה מיגאש.
לשורות). כאן שהכוונה מיגאש הר"י אומר שני ובפירוש

פרי.113) עושות שאינן בו 114)עקרות שזורעים שטח
ואם  אמה. חמשים על אמה חמשים ומידתו תבואה, סאה
חייב  המקבל אין כזה, בשטח עקרות נטיעות עשר צמחו
הוא, כך סאה בית נטיעת שדרך תחתיהן, אחרות ליטע
צה.) (בבאֿבתרא מוחל השדה ובעל בוראות, עשר שיוצאות
מגידֿ (עיין "למאה" שם: הרשב"ם וגירסת רבינו. כגירסת

כל 115)משנה). כמספר אחרות נטיעות לנטוע צריך
סימן  הנטיעות, מדרך יותר בוראות שיצאו כיון הבוראות.
הבוראות  כל מייחסים ולפיכך בנטיעה, שפשע הוא
שצריך  שכל מקום, בכל אמרו זה וכלל (שם, לפשיעתו
יא). הל' מכירה מהל' פי"ח ראה הכל. מתקן - ולתקן לחזור

.·ÈÏa˜Ó‰116‰˙OÚ ‡ÏÂ B¯·ÁÓ ‰„O117LÈ Ì‡ , «¿«≈»∆≈¬≈¿…»¿»ƒ≈
B‰‰ ÏÚ ¯˙È ÌÈ˙‡Ò ‡ÈˆBzL È„k da‰‡ˆ118·iÁ - »¿≈∆ƒ»«ƒ»≈««»»«»

da ÏthÏ Ïa˜Ó‰119‡‡ :Ú˜¯w‰ ÏÚ·Ï ·˙Bk CkL . «¿«≈ƒ«≈»∆»≈¿««««¿«¬»
¯È‡Â Ìe˜‡120‰¯Ê‡Â Le„‡Â ¯nÚ‡Â ¯ˆ˜‡Â Ú¯Ê‡Â ¡¿»ƒ¿∆¿«¿∆¿…«¬«≈¿»¿∆¿∆
È¯k „ÈÓÚ‡Â121‰Ó B‡ ,BÈˆÁ ˙‡ Ïh˙Â EÈÙÏ ¿«¬ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ…∆∆¿«

e˙iM122‰n·e ÈÏÓÚ ¯ÎOa ¯‡M‰ Ïh‡ È‡Â , ∆«¿«¬ƒ∆…«¿»ƒ¿«¬»ƒ«∆
È˙‡ˆB‰L123. ∆≈ƒ

קה.116) בבאֿמציעא וגמרא לה.117)משנה כראוי
וריש 118) ינאי רבי דבי כדברי (שם, בשדה שהושקעה

כרחו.119)לקיש). ואחרוש.120)על אעמוד
תבואה.121) תנאם.122)ערימת כפי רביע, או שליש
להוציא 123) בה יש אם בה לטפל חייב לפיכך כלומר: שם,

כרי, ואעמיד וכו' איקום אנא כותב: הוא שהרי סאתים,
בה  יהיה אם הצריכות, העבודות כל בה אעבוד כלומר
(שם) חכמים אמרו כרי, ושיעור כרי. להעמיד כדי שיעור
סאתים  ישארו ההוצאות שינכו אחר היינו סאתים, שהוא
בחכירות  שהרי בלבד, בקבלנות והמדובר כרי. להעמיד כדי
לא, או בשדה יטפל המקבל אם ענין כל השדה לבעל אין

שם). (רש"י שהוקצבו חכירותו דמי יקבל שהוא משום

.‚ÈÏa˜Ó‰124da ‰ÎfL ¯Á‡Â ,B¯·ÁÓ ‰„O125 «¿«≈»∆≈¬≈¿««∆»»»
d¯È·B‰126,˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ ‰nk d˙B‡ ÔÈÓL - ƒ»»ƒ»«»ƒ¿»«¬

BÏ ÚÈbÓ ‰È‰L B˜ÏÁ BÏ Ô˙BÂ127ÏÚ·Ï ·˙Bk CkL . ¿≈∆¿∆»»«ƒ«∆»≈¿««
„·Ú‡ ‡ÏÂ ¯È·B‡ Ì‡ :Ú˜¯w‰128ÌlL‡ , ««¿«ƒƒ¿»«¬≈¬«≈

‡·ËÈÓa129d˙ˆ˜Ó ¯È·B‰ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â .130ÈtÓe . ¿≈¿»¿«ƒƒƒƒ¿»»ƒ¿≈
?ÌlLÏ ·iÁ˙ ‰Ó131¯·„ BÓˆÚ ÏÚ ˜Òt ‡lL ÈtÓ »ƒ¿«≈¿«≈ƒ¿≈∆…»«««¿»»

·eˆ˜132‡zÎÓÒ‡k ‡È‰ È¯‰ :¯Ó‡pL È„k133‡l‡ , »¿≈∆…«¬≈ƒ¿«¿«¿»∆»
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˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ ÌÎ¯ÎO19˙Èa‰ ÏÚa Ì‰Ï Ô˙B - ¿«¿∆«««««ƒ≈»∆««««ƒ
‰È„n‰ ‚‰Ók20‰LÏLa ¯kOpL ÈÓ ‰È„na ‰È‰ . ¿ƒ¿««¿ƒ»»»«¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿»

‡l‡ Ì‰Ï Ô˙B BÈ‡ - ‰Úa¯‡a ¯kOpL ÈÓeƒ∆ƒ¿»¿«¿»»≈≈»∆∆»
‰LÏL21ÁÈÏM‰ ÏÚ ˙ÓÚ¯z Ì‰Ï LÈÂ ,22‰na . ¿»¿≈»∆«¿…∆««»ƒ««∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c23Ï·‡ ;˙¯k ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡Lk ¿»ƒ¬ƒ¿∆≈¿«¿»ƒ∆∆¬»
˙¯k ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰24Ô˙B - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â »¿»¿«¿»ƒ∆∆«¬≈ƒ»»«¿»»≈

‡ ‡Ï el‡L ;‰Úa¯‡ ˙Èa‰ ÏÚa Ì‰ÏÌ‰Ï ¯Ó »∆««««ƒ«¿»»∆ƒ…»«»∆
¯Ó‡ .‰Úa¯‡ ‰ÂL eOÚÂ eÁ¯Ë ‡Ï ,‰Úa¯‡ BÁeÏL¿«¿»»…»¿¿»»∆«¿»»»«
ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰Úa¯‡a ÈÏ ¯ÎO :˙Èa‰ ÏÚa BÏ««««ƒ¿…ƒ¿«¿»»¿»««»ƒ«
‰ÂL ÔzÎ‡ÏÓ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏLa ¯ÎOÂ¿»«ƒ¿»««ƒ∆¬≈¿«¿»»»

‰Úa¯‡25‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ -26È¯‰L ,ÏÚ eÏa˜ «¿»»≈»∆∆»¿»∆¬≈ƒ¿«
ÔÓˆÚ27ÁÈÏM‰ ÏÚ ˙ÓÚ¯z Ì‰Ï LÈÂ ,28BÏ ¯Ó‡ . «¿»¿≈»∆«¿…∆««»ƒ«»«

Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰LÏLa ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒƒ¿»¿»««»ƒ«¿»«»∆
- ˙Èa‰ ÏÚa ¯Ó‡L ‰Ók eÈ¯‰ :e¯Ó‡Â ,‰Úa¯‡a¿«¿»»¿»¿¬≈¿»∆»«««««ƒ
‰Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ˙Èa‰ ÏÚa ÔziL ‡l‡ ÔzÚc ÔÈ‡29. ≈«¿»∆»∆ƒ≈««««ƒ»≈««¿»»

CÎÈÙÏ30- ‰Úa¯‡ ‰ÂL Ì‡ :eOÚM ‰Ó ÔÈÓL ¿ƒ»»ƒ«∆»ƒ»∆«¿»»
‰Úa¯‡ ÔÈÏËB31Úe„È BÈ‡ Ì‡Â ;˙Èa‰ ÏÚaÓ32B‡ ¿ƒ«¿»»ƒ««««ƒ¿ƒ≈»«

‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰ÂL BÈ‡33ÏÚa BÏ ¯Ó‡ . ≈»∆≈»∆∆»¿»»«««
,‰LÏLa Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰Úa¯‡a ˙Èa‰««ƒ¿«¿»»¿»««»ƒ«¿»«»∆ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏÚa ¯Ó‡L ‰Ók :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿¿»∆»«««««ƒ««ƒ
,‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ÔzÎ‡ÏnL∆¿«¿»»»«¿»»≈»∆∆»¿»

Ú eÏa˜Â ‰LÏL eÚÓL È¯‰LÌ‰ÈÏ34. ∆¬≈»¿¿»¿ƒ¿¬≈∆

עו:13) ופועל.14)שם פועל לכל דינרים בשלשה 
שם. ברי"ף הוא וכן שלשה, בשלשה התימנים: ובכת"י

הפועלים 15) ושער ארבעה. בארבעה תימן: ובכת"י ברי"ף
שלושה. הוא על 16)הנהוג וקיבל עמהם, שקצב מה כפי

השכירות. אחריות עמו.17)עצמו שהתנה מה כפי
בארבעה 18) קבוע מקום באותו הפועלים שער אם אמנם,

השוכר  כדין שההנהו, מה כפי ארבעה הבית מבעל נוטל -
שנוטל  ט הל' להלן שמבואר חבירו, בשל והראה הפועל את
הרמ"ך, בשם שם מקובצת' ('שיטה שנהנה מה כפי מחבירו
סמ"ע  ועיין אומרים', 'ויש בשם שלב סי' הרמ"א כתב וכן

ב. ס"ק שם ושאין 19)וש"ך שליח שהוא שהודיעם היינו,
שם). (שטמ"ק עליו השכר שער 20)אחריות ואם

- בארבעה ואם שלושה. להם נותן בשלושה, הוא הפועלים
למרות  בארבעה ושכרם השליח ששינה מאחר ארבעה.
בקציצתו  ואין שליחותו בטלה בשלושה, אמר הבית שבעל
נעשית  השכירות כאילו זה מקרה דנים אנו ולפיכך ממש,
(רי"ף  המדינה מנהג כפי ששכרם שכר, קציצת בלא סתם

בלא 21)שם). השוכר דעת - קבוע שער שאין שבמקום
לגלות  הפועלים ועל הנמוך, השער על הסתם מן קציצה
גילו  שלא וכיון בארבעה, אלא נשכרים אינם שהם דעתם
השוכר. דעת כפי לעבודה שהסכימו אומרים, אנו - דעתם

אלא ולפ  להם אין - בארבעה שכרם שהשליח אף יכך,
הבית" בעל על "שכרכם השליח מן ששמעו מאחר שלשה,
קציצת  על לסמוך ולא הבית לבעל דעתם לגלות עליהם היה

ג). ס"ק שלב סי' סמ"ע שם, (רי"ף שאלמלא 22)השליח
לאחרים  עצמם ומשכירים טורחים היו בארבעה, שכרם

שם). (גמרא בארבעה ששוכרים במקום יש שהרי בארבעה,
ש"ך 23) (עיין המדינה כמנהג שלשה להם נותן הבית שבעל

ח). ס"ק שעבודתם 24)שם כגון להערכה, ניתנת שאינה
(גמרא  מים ונתמלא השדה סביבות חריץ בחפירת היתה

ארבעה.25)שם). שוה שהיא ניכרת מלאכתם כלומר,
הבית 26) בעל על שכרכם או עלי שכרכם אמר לאֿשנא

שם). זול.27)('טור' במחיר לשליח 28)לעבוד אומרים 
היה  בארבעה, לשכור אותך הרשה הבית ובעל הואיל -
מדמי  להפחית ולא בארבעה, ולשכור טוב להיות עליך
(משלי  אומר שהכתוב וכמו טובה, מאתנו ולמנוע השכירות
פא:). בבאֿקמא (ע"פ מבעליו טוב תמנע אל כז): ג,

אינו 29) הבית" בעל שאמר כמה "הרינו שאמרו מה כלומר,
הבית, בעל שאמר למה מסכימים שהם להתפרש ניתן
שאין  שלושה, אלא להם ואין בשלושה לשכור אמר ואפילו
ארבעה  להם מציע שהשליח שבזמן הדעת, על מתקבל זה
בעל  אמר שמא לומר התכוונו אלא לשלושה, הם יסכימו -

מארבעה. ביותר לשוכרם לפרש 30)הבית שאין כיון
דינם  הרי הבית, בעל שאמר השכר לסכום כהסכמה דבריהם
ושכרם  השליח והלך בשלשה הבית בעל אמר כדין
ואמר  הבית, בעל שאמר כמו הרינו אמרו: ולא בארבעה,
(מגידֿמשנה). הבית בעל על שכרכם השליח להם

ניכרת.31) ניכרת.32)כשמלאכתם מלאכתם שאין
מקום 33) באותו השער אם והואֿהדין שם. ורי"ף גמרא

המדינה. כמנהג ארבעה להם נותן - ארבעה שהוא מקובל
להם  נותן השליח - עלי שכרכם השליח להם אמר אם וכן
למעלה  שנתבאר כמו שלושה, הוא שהשער אף ארבעה,

בגמרא 34)(מגידֿמשנה). נפשטה שלא בעיא זה דין
הסכמה  בדבריהם לראות יש אם הוא: והשיקול (שם),
אלא  בדבריהם דעתם ואין השליח, להם שאמר לסכום
שכך  לך מאמינים אנו לשליח לומר והתכוונו אימון, הבעת
שוה  עבודתם אפילו שלשה, אלא להם ואין הבית בעל אמר
הסכמתם  הביעו שהרי וכו', הרינו אמרו לא אם כמו ארבעה,
שיש  אומר, הנגדי והשיקול השליח; מן ששמעו כפי לעבוד
ואינם  השליח, בדברי איֿאמון הבעת בדבריהם לראות
"הרינו  לו: אמרו ולכן הבית, בעל אמר שכך לו מאמינים
ולכן  אומר, שאתה כפי ולא כלומר הבית", בעל שאמר כמו
לא  שהבעיה ומפני הבית. בעל שאמר כמו ארבעה נוטלים
ספק  כל כדין – שלשה אלא להם שאין רבינו פסק - נפשטה

שם). (רי"ף המוחזק מיד מוציאים שאין בממון

.„ÌÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰35eÚË‰Â ,36˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ «≈∆«¬ƒ¿ƒ¿∆««««ƒ
Ì˙B‡ ‰ÚË‰ ˙Èa‰ ÏÚa B‡37‰Ê ÏÚ ‰Ê Ì‰Ï ÔÈ‡ - ««««ƒƒ¿»»≈»∆∆«∆

˙ÓÚ¯z ‡l‡38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .39‡lLa ∆»«¿…∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
eÎÏ‰40eÎÏ‰ Ï·‡ ;41‰‡e·z e‡ˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ¯nÁ‰42, »¿¬»»¿««»ƒ¿…»¿¿»

‰ÁÏ ‡È‰Lk ‰„O e‡ˆÓe ÌÈÏÚBt43¯ÎOL B‡ , ¬ƒ»¿»∆¿∆ƒ«»∆»«
ÌÈÓ ‰‡lÓ˙pL ‰e‡ˆÓe ‰„O‰ ˙B˜L‰Ï44¯wa Ì‡ : ¿«¿«»∆¿»»∆ƒ¿«¿»«ƒƒƒ≈

BzÎ‡ÏÓ ˙Èa‰ ÏÚa45ÌÈÏÚBt ‰ÎÈ¯vL ‡ˆÓe ·¯ÚaÓ ««««ƒ¿«¿ƒ»∆∆»»∆¿ƒ»¬ƒ
ÌÈÏÚBtÏ ÔÈ‡ -46ÌeÏk47?˙BOÚÏ B„Èa ‰Ó ;48Ì‡Â ≈«¬ƒ¿«¿»«¬¿ƒ

¯wa ‡Ï49Ô¯ÎO Ì‰Ï Ô˙B -50ÏËa ÏÚBÙk51BÈ‡L ; …ƒ≈≈»∆¿»»¿≈»≈∆≈
ÔeÚË ‡a‰ ‰ÓB„52‰Î‡ÏÓ ‰OBÚÂ ,Ô˜È¯ ‡aÏ53 ∆«»»«»≈»¿∆¿»»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÏË·Ï54eÏÈÁ˙‰ ‡lLa ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿ƒ
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קצג zexiky zekld - mihtyn xtq - hay g"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Î‡Ïna55¯ÊÁÂ ‰Î‡Ïna ÏÚBt‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ; «¿»»¬»ƒƒ¿ƒ«≈«¿»»¿»«
ÌBi‰ ÈˆÁa elÙ‡ ,Ba56È· ÈÏ Èk :¯Ó‡pL ;¯ÊBÁ - ¬ƒ«¬ƒ«≈∆∆¡«ƒƒ¿≈

ÌÈ„·ÚÏ ÌÈ„·Ú ‡ÏÂ - ÌÈ„·Ú Ï‡¯OÈ57ÔÈc „ˆÈÎÂ . ƒ¿»≈¬»ƒ¿…¬»ƒ«¬»ƒ¿≈«ƒ
‰Ó BÏ ÔÈÓL ?ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ Ba ¯ÊÁL ÏÚBt‰«≈∆»«««∆ƒ¿ƒ»ƒ«

ÏËBÂ ‰OÚM58‡e‰ ÔÏa˜ Ì‡Â .59‰Ó BÏ ÔÈÓL - ∆»»¿≈¿ƒ«¿»»ƒ«
Ô¯ÎOL ˙Úa eÏÊe‰L ÔÈa .˙BOÚÏ „È˙ÚM60‡Ï ÔÈa ∆»ƒ«¬≈∆¿¿≈∆¿»»≈…

Ôk ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰ÏÊe‰L ÔÈa ,eÏÊe‰61ÏÊe‰ ‡Ï ÔÈa‰ ¿≈∆¿»¿»»««≈≈…¿»
˙BOÚÏ „È˙ÚM ‰Ó BÏ ÔÈÓL -62epnÓ Ïa˜ ?„ˆÈk . »ƒ«∆»ƒ«¬≈«ƒ≈ƒ∆

‰Ó˜63ÌÈÚÏÒ ÈzLa ¯ˆ˜Ï64ÁÈp‰Â dÈˆÁ ¯ˆ˜ , »»ƒ¿…ƒ¿≈¿»ƒ»«∆¿»¿ƒƒ«
ÁÈp‰Â BÈˆÁ ‚¯‡ ,ÌÈÚÏÒ ÈzLa ‚¯‡Ï „‚a ;dÈˆÁ∆¿»∆∆∆¡…ƒ¿≈¿»ƒ»«∆¿¿ƒƒ«
‰ÂL ‰È‰ Ì‡ :˙BOÚÏ „È˙ÚM ‰Ó BÏ ÔÈÓL - BÈˆÁ65 ∆¿»ƒ«∆»ƒ«¬ƒ»»»∆

ÔÈ¯È„ ‰ML66Ï˜L BÏ Ô˙B -67˙‡ e¯Ó‚È B‡ , ƒ»ƒ»ƒ≈∆∆ƒ¿¿∆
ÔzÎ‡ÏÓ68ÔÈ¯È„ ÈL ‰ÙÈ ¯‡Lp‰ ‰È‰ Ì‡Â ;69- ¿«¿»¿ƒ»»«ƒ¿»»∆¿≈ƒ»ƒ

ÚÏÒ ‡l‡ Ì‰Ï Ô˙B BÈ‡70ÈˆÁ ‡l‡ eOÚ ‡Ï È¯‰L , ≈≈»∆∆»∆«∆¬≈…»∆»¬ƒ
‰Î‡ÏÓ71?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .72BÈ‡L ¯·„a ¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
„e·‡73„e·‡‰ ¯·„a Ï·‡ ;74˙BÏÚ‰Ï BzLt ÔB‚k , »¬»¿»»»»¿ƒ¿»¿«¬

‰¯Ln‰ ÔÓ75˙ÓÏ ÔÈÏÈÏÁ ‡È·‰Ï ¯BÓÁ ¯ÎOL B‡ ,76 ƒ«ƒ¿»∆»«¬¿»ƒ¬ƒƒ¿≈
‰lÎÏ B‡77„Á‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÔÏa˜ „Á‡Â ÏÚBt ¿«»¿«≈»∆∆»≈¿∆»«¿»

‰ÏÁL ÔB‚k ,Ò‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡78 ≈»«¬…∆»ƒ≈∆¡«¿∆»»
˙Ó BÏ ˙nL ÚÓL B‡79- Ba ¯ÊÁÂ Ò‡ ‡Ï Ì‡Â . »«∆≈≈¿ƒ…∆¡«¿»«

Ô‰ÈÏÚ ¯ÎBO80:Ì‰Ï ¯ÓB‡ ?ÔÚËÓ „ˆÈk .ÔÚËÓ B‡ ≈¬≈∆«¿»≈««¿»≈»∆
e¯Ó‚iL „Ú !ÌÈzL eÏËe e‡Ba ,ÌÎÏ Èzˆˆ˜ ÚÏÒ∆«»«¿ƒ»∆¿¿«ƒ«∆ƒ¿¿

Ì‰Ï ÔzÈ ‡ÏÂ ,ÔzÎ‡ÏÓ81.‰lÁz ˜ÒtM ‰Ó ‡l‡ ¿«¿»¿…ƒ≈»∆∆»«∆»«¿ƒ»
¯ÈÊÁÓ - ÌÈzL‰ Ì‰Ï Ô˙ elÙ‡Â82.˙ÙÒBz‰ Ô‰Ó «¬ƒ»«»∆«¿«ƒ«¬ƒ≈∆«∆∆

ÌÈ¯ÓB‚Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÚBt ¯ÎBO ?Ô‰ÈÏÚ ¯ÎBO „ˆÈk≈«≈¬≈∆≈¬ƒ¬≈ƒ¿¿ƒ
ÔÈÏÚBt‰ el‡Ï ÛÈÒBiL ÏÎÂ ,„·‡z ‡lL ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»∆……«¿…∆ƒ¿≈«¬ƒ
ÔÓ ÏËB ÌÈBL‡¯Ï ˜ÒtM ‰Ó ÏÚ ÌÈ¯Á‡‰»¬≈ƒ««∆»«»ƒƒ≈ƒ

?‰nk „Ú .ÌÈBL‡¯‰83ÏL Ô¯ÎO È„k „Ú »ƒƒ««»«¿≈¿»»∆
ÌÈBL‡¯84ÔBÓÓ Ì‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .85- B„È ˙Áz ƒƒ¿ƒ»»»∆»««»
¯ÎBO86ÊeÊ ÌÈMÓÁÂ ÌÈÚa¯‡ „Ú ‰Î‡Ïn‰ ÌÈÏL‰Ï ≈¿«¿ƒ«¿»»««¿»ƒ«¬ƒƒ

ÏÚBt ÏÎÏ ÌBÈ ÏÎa87ÏÚBt‰ ¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡ ,88 ¿»¿»≈««ƒ∆¿««≈
‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL89?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .90ÔÈ‡L ¿»«¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈

Ô¯ÎOa ¯kOÏ ÌÈÏÚBt ÌL91;‰Î‡Ïn‰ ÌÈÏL‰Ï »¬ƒƒ¿…ƒ¿»»¿«¿ƒ«¿»»
‡ˆ :BÏ e¯Ó‡Â ,Ô¯ÎOa ¯kOÏ ÌÈÏÚBt LÈ Ï·‡¬»≈¬ƒƒ¿…ƒ¿»»¿»¿≈
ÔÈa - „·‡˙ ‡ÏÂ EzÎ‡ÏÓ ÌÈÏL‰Ï el‡Ó ¯ÎOe¿…≈≈¿«¿ƒ¿«¿¿¿……«≈

¯ÎBO92˙ÓÚ¯z ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ ,ÔÏa˜ ÔÈa93, ≈≈«¿»≈¬≈∆∆»«¿…∆
„È˙ÚM ‰Ó ÔÏawÏÂ ,‰OÚM ‰Ó ¯ÎBOÏ ÔÈÓLÂ¿»ƒ«≈«∆»»¿««¿»«∆»ƒ

˙BOÚÏ94. «¬

חזרו 36)שם:35) כלומר, הבית. בעל את שולל הוליכו
לעבודה. באו ולא עבודה.37)בהם להם מוסר ואינו

ולמצוא 38) לטרוח שעליהם מפני תרעומת, לפועלים
תביעת  אבל פועלים, למצוא – הבית ובעל אחר, מעביד
זה  הרי - במלאכה התחילו לא שעדיין כיון כאן, אין ממון

שם). רש"י (ע"פ בלבד על 39)דברים לפועלים שאין
תרעומת. אלא בו החוזר הבית אלא 40)בעל כאן שאין

כהתחלת 41)דברים. זה הרי המלאכה, למקום הפועלים

ששכירות  שכשם בו, לחזור יכול הבית בעל ואין המלאכה,
(כמבואר  בהם לחזור יכולים ואינם במשיכתם נקנית דברים
בהתחלת  נקנית פועלים שכירות כך – ח) הל' פ"ב למעלה

ממקום 42)המלאכה. תבואתו להביא חמרים ששכר כגון,
מצאו. ולא התבואה למקום והלכו שכר 43)מסוים,

ממי  לחה שהיא השדה ומצאו והלכו שדהו, לעדור פועלים
לעידור. ראויה ואינה עוד 44)גשמים צריכה ואינה

שם 45)להשקייה. שנמצאה המקום או שדהו היינו
לעשות.46)תבואתו. מה להם היה ולא למחרת שהלכו

תרעומת.47) לא ואפילו ממון, תביעת יש 48)לא כלומר
לדעת  לו ומאין מבערב, מלאכתו ביקר שהרי כאנוס, לדונו
מחר  יצטרך שלא מצב במלאכתו יתהווה שבןֿלילה

שלא 49)לפועלים. אף פועלים ושכר מבערב, מלאכתו
היינו  – הספק דעת שעל נראה לפועלים, הוא צריך אם בחן

שוכרם. – לעשות מה להם יהיה שלא כל 50)אפילו בעד
לחזור  יכול ואינו היא, מלאכה כהתחלת שהליכתם היום,
מה  מפרש [רבינו מ). הערה למעלה שביארנו (כמו בו
דלא  הא מדאורתא, לארעא דסיירא "הא שם בגמרא שאמרו
מלאכתו, הבית בעל שביקר כאן מדאורתא": לארעא סיירא
נאמר]. הפועלים שעל שמפרש כרש"י ולא ביקר, שלא כאן

השכירות,51) בשעת עמהם שהתנה כפי המלא שכרם
משכרו  לפחות מוכן שהאדם הסכום את ממנו ומנכים
הקצוב. השכר וליטול במלאכה לעשות מאשר בטל, ולישב
ששיעור  שם) (בבאֿמציעא גדולות' 'הלכות בעל וכתב
שלג  בסי' זהב' ה'טורי הביא (וכן השכר חצי הוא ההפרש
הביא  וכן רש"י, בתשובת נמצא שכן ישן, מקובץ א ס"ק

חננאל). רבינו בשם או"ז הנוהג 52)הר"ח החמר שכר
טעונים. כשהם במלאכה.53)בחמורים היגע פועל

בהם 54) שחזרו שהפועלים למעלה, האמור הדין על חוזר
בד"א  רבינו ואומר תרעומת, אלא עליהם הבית לבעל אין

דין. ביניהם דברים.55)שאין אלא כאן שאין
בו.56) לחזור בידו אדם 57)הזכות אין כלומר, י. שם

לישראל  ממש כעבד להיות גופו למכור רשאי מישראל
לו, הנמכר זה כמו הקדושֿברוךֿהוא של עבדו שהוא אחר,

שכיר  תהא שלא היום, בחצי אפילו בו חוזר הפועל ות לפיכך
הל' פ"ז למעלה (ראה שכירות שאר כמו לזמן מכירה פועל
מכור  שהוא כעבד בו, לחזור באפשרותו יהיה שלא עד א)
וכמו  ביניהם יש דין ברם, שלו. בגוף שולט ואינו לאדוניו

והולך. רבינו שכרו 58)שמבאר אם שם, וברי"ף עז. שם
עלה  היום ובמשך בו, וחזר היום חצי ועבד דינרים בשמונה
מלאכתו  שיגמור מי מוצא הבית בעל ואין הפועלים שער
היינו  להיעשות, שעתיד מה כפי שמין אין - בששה אלא
מה  כפי דינרים, ששה המלא מהשכר ינכה הבית שבעל
דינרים  ארבעה לו נותן אלא מלאכתו, לגמור כדי שיוציא
הוא  שבזכות מכיון העליונה על הפועל שיד שעשה, מה כפי
יט  ס"ק שם וש"ך טז, ס"ק שלג סי' בסמ"ע (ראה חוזר
כגון  הפועלים, שכר הוזל באם ה'טור' בדעת הם שחלוקים
ארבעה, על ועמד הפועלים שכר והוזל בשמונה ששכרם
שבעל  היינו להיעשות, שעתיד מה שמין הסמ"ע שלדעת
שצריך  מה כפי דינרים שני הפועל משכר מנכה הבית
הש"ך  ולדעת דינרים, ששה לפועל ונותן המלאכה להשלמת
כפי  ארבעה אלא לפועל לו ואין שעשה מה שמין בהוזל גם
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˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ ÌÎ¯ÎO19˙Èa‰ ÏÚa Ì‰Ï Ô˙B - ¿«¿∆«««««ƒ≈»∆««««ƒ
‰È„n‰ ‚‰Ók20‰LÏLa ¯kOpL ÈÓ ‰È„na ‰È‰ . ¿ƒ¿««¿ƒ»»»«¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿»

‡l‡ Ì‰Ï Ô˙B BÈ‡ - ‰Úa¯‡a ¯kOpL ÈÓeƒ∆ƒ¿»¿«¿»»≈≈»∆∆»
‰LÏL21ÁÈÏM‰ ÏÚ ˙ÓÚ¯z Ì‰Ï LÈÂ ,22‰na . ¿»¿≈»∆«¿…∆««»ƒ««∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c23Ï·‡ ;˙¯k ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡Lk ¿»ƒ¬ƒ¿∆≈¿«¿»ƒ∆∆¬»
˙¯k ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰24Ô˙B - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â »¿»¿«¿»ƒ∆∆«¬≈ƒ»»«¿»»≈

‡ ‡Ï el‡L ;‰Úa¯‡ ˙Èa‰ ÏÚa Ì‰ÏÌ‰Ï ¯Ó »∆««««ƒ«¿»»∆ƒ…»«»∆
¯Ó‡ .‰Úa¯‡ ‰ÂL eOÚÂ eÁ¯Ë ‡Ï ,‰Úa¯‡ BÁeÏL¿«¿»»…»¿¿»»∆«¿»»»«
ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰Úa¯‡a ÈÏ ¯ÎO :˙Èa‰ ÏÚa BÏ««««ƒ¿…ƒ¿«¿»»¿»««»ƒ«
‰ÂL ÔzÎ‡ÏÓ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏLa ¯ÎOÂ¿»«ƒ¿»««ƒ∆¬≈¿«¿»»»

‰Úa¯‡25‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ -26È¯‰L ,ÏÚ eÏa˜ «¿»»≈»∆∆»¿»∆¬≈ƒ¿«
ÔÓˆÚ27ÁÈÏM‰ ÏÚ ˙ÓÚ¯z Ì‰Ï LÈÂ ,28BÏ ¯Ó‡ . «¿»¿≈»∆«¿…∆««»ƒ«»«

Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰LÏLa ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒƒ¿»¿»««»ƒ«¿»«»∆
- ˙Èa‰ ÏÚa ¯Ó‡L ‰Ók eÈ¯‰ :e¯Ó‡Â ,‰Úa¯‡a¿«¿»»¿»¿¬≈¿»∆»«««««ƒ
‰Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ˙Èa‰ ÏÚa ÔziL ‡l‡ ÔzÚc ÔÈ‡29. ≈«¿»∆»∆ƒ≈««««ƒ»≈««¿»»

CÎÈÙÏ30- ‰Úa¯‡ ‰ÂL Ì‡ :eOÚM ‰Ó ÔÈÓL ¿ƒ»»ƒ«∆»ƒ»∆«¿»»
‰Úa¯‡ ÔÈÏËB31Úe„È BÈ‡ Ì‡Â ;˙Èa‰ ÏÚaÓ32B‡ ¿ƒ«¿»»ƒ««««ƒ¿ƒ≈»«

‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰ÂL BÈ‡33ÏÚa BÏ ¯Ó‡ . ≈»∆≈»∆∆»¿»»«««
,‰LÏLa Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰Úa¯‡a ˙Èa‰««ƒ¿«¿»»¿»««»ƒ«¿»«»∆ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏÚa ¯Ó‡L ‰Ók :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿¿»∆»«««««ƒ««ƒ
,‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ÔzÎ‡ÏnL∆¿«¿»»»«¿»»≈»∆∆»¿»

Ú eÏa˜Â ‰LÏL eÚÓL È¯‰LÌ‰ÈÏ34. ∆¬≈»¿¿»¿ƒ¿¬≈∆

עו:13) ופועל.14)שם פועל לכל דינרים בשלשה 
שם. ברי"ף הוא וכן שלשה, בשלשה התימנים: ובכת"י

הפועלים 15) ושער ארבעה. בארבעה תימן: ובכת"י ברי"ף
שלושה. הוא על 16)הנהוג וקיבל עמהם, שקצב מה כפי

השכירות. אחריות עמו.17)עצמו שהתנה מה כפי
בארבעה 18) קבוע מקום באותו הפועלים שער אם אמנם,

השוכר  כדין שההנהו, מה כפי ארבעה הבית מבעל נוטל -
שנוטל  ט הל' להלן שמבואר חבירו, בשל והראה הפועל את
הרמ"ך, בשם שם מקובצת' ('שיטה שנהנה מה כפי מחבירו
סמ"ע  ועיין אומרים', 'ויש בשם שלב סי' הרמ"א כתב וכן

ב. ס"ק שם ושאין 19)וש"ך שליח שהוא שהודיעם היינו,
שם). (שטמ"ק עליו השכר שער 20)אחריות ואם

- בארבעה ואם שלושה. להם נותן בשלושה, הוא הפועלים
למרות  בארבעה ושכרם השליח ששינה מאחר ארבעה.
בקציצתו  ואין שליחותו בטלה בשלושה, אמר הבית שבעל
נעשית  השכירות כאילו זה מקרה דנים אנו ולפיכך ממש,
(רי"ף  המדינה מנהג כפי ששכרם שכר, קציצת בלא סתם

בלא 21)שם). השוכר דעת - קבוע שער שאין שבמקום
לגלות  הפועלים ועל הנמוך, השער על הסתם מן קציצה
גילו  שלא וכיון בארבעה, אלא נשכרים אינם שהם דעתם
השוכר. דעת כפי לעבודה שהסכימו אומרים, אנו - דעתם

אלא ולפ  להם אין - בארבעה שכרם שהשליח אף יכך,
הבית" בעל על "שכרכם השליח מן ששמעו מאחר שלשה,
קציצת  על לסמוך ולא הבית לבעל דעתם לגלות עליהם היה

ג). ס"ק שלב סי' סמ"ע שם, (רי"ף שאלמלא 22)השליח
לאחרים  עצמם ומשכירים טורחים היו בארבעה, שכרם

שם). (גמרא בארבעה ששוכרים במקום יש שהרי בארבעה,
ש"ך 23) (עיין המדינה כמנהג שלשה להם נותן הבית שבעל

ח). ס"ק שעבודתם 24)שם כגון להערכה, ניתנת שאינה
(גמרא  מים ונתמלא השדה סביבות חריץ בחפירת היתה

ארבעה.25)שם). שוה שהיא ניכרת מלאכתם כלומר,
הבית 26) בעל על שכרכם או עלי שכרכם אמר לאֿשנא

שם). זול.27)('טור' במחיר לשליח 28)לעבוד אומרים 
היה  בארבעה, לשכור אותך הרשה הבית ובעל הואיל -
מדמי  להפחית ולא בארבעה, ולשכור טוב להיות עליך
(משלי  אומר שהכתוב וכמו טובה, מאתנו ולמנוע השכירות
פא:). בבאֿקמא (ע"פ מבעליו טוב תמנע אל כז): ג,

אינו 29) הבית" בעל שאמר כמה "הרינו שאמרו מה כלומר,
הבית, בעל שאמר למה מסכימים שהם להתפרש ניתן
שאין  שלושה, אלא להם ואין בשלושה לשכור אמר ואפילו
ארבעה  להם מציע שהשליח שבזמן הדעת, על מתקבל זה
בעל  אמר שמא לומר התכוונו אלא לשלושה, הם יסכימו -

מארבעה. ביותר לשוכרם לפרש 30)הבית שאין כיון
דינם  הרי הבית, בעל שאמר השכר לסכום כהסכמה דבריהם
ושכרם  השליח והלך בשלשה הבית בעל אמר כדין
ואמר  הבית, בעל שאמר כמו הרינו אמרו: ולא בארבעה,
(מגידֿמשנה). הבית בעל על שכרכם השליח להם

ניכרת.31) ניכרת.32)כשמלאכתם מלאכתם שאין
מקום 33) באותו השער אם והואֿהדין שם. ורי"ף גמרא

המדינה. כמנהג ארבעה להם נותן - ארבעה שהוא מקובל
להם  נותן השליח - עלי שכרכם השליח להם אמר אם וכן
למעלה  שנתבאר כמו שלושה, הוא שהשער אף ארבעה,

בגמרא 34)(מגידֿמשנה). נפשטה שלא בעיא זה דין
הסכמה  בדבריהם לראות יש אם הוא: והשיקול (שם),
אלא  בדבריהם דעתם ואין השליח, להם שאמר לסכום
שכך  לך מאמינים אנו לשליח לומר והתכוונו אימון, הבעת
שוה  עבודתם אפילו שלשה, אלא להם ואין הבית בעל אמר
הסכמתם  הביעו שהרי וכו', הרינו אמרו לא אם כמו ארבעה,
שיש  אומר, הנגדי והשיקול השליח; מן ששמעו כפי לעבוד
ואינם  השליח, בדברי איֿאמון הבעת בדבריהם לראות
"הרינו  לו: אמרו ולכן הבית, בעל אמר שכך לו מאמינים
ולכן  אומר, שאתה כפי ולא כלומר הבית", בעל שאמר כמו
לא  שהבעיה ומפני הבית. בעל שאמר כמו ארבעה נוטלים
ספק  כל כדין – שלשה אלא להם שאין רבינו פסק - נפשטה

שם). (רי"ף המוחזק מיד מוציאים שאין בממון

.„ÌÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰35eÚË‰Â ,36˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ «≈∆«¬ƒ¿ƒ¿∆««««ƒ
Ì˙B‡ ‰ÚË‰ ˙Èa‰ ÏÚa B‡37‰Ê ÏÚ ‰Ê Ì‰Ï ÔÈ‡ - ««««ƒƒ¿»»≈»∆∆«∆

˙ÓÚ¯z ‡l‡38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .39‡lLa ∆»«¿…∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
eÎÏ‰40eÎÏ‰ Ï·‡ ;41‰‡e·z e‡ˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ¯nÁ‰42, »¿¬»»¿««»ƒ¿…»¿¿»

‰ÁÏ ‡È‰Lk ‰„O e‡ˆÓe ÌÈÏÚBt43¯ÎOL B‡ , ¬ƒ»¿»∆¿∆ƒ«»∆»«
ÌÈÓ ‰‡lÓ˙pL ‰e‡ˆÓe ‰„O‰ ˙B˜L‰Ï44¯wa Ì‡ : ¿«¿«»∆¿»»∆ƒ¿«¿»«ƒƒƒ≈

BzÎ‡ÏÓ ˙Èa‰ ÏÚa45ÌÈÏÚBt ‰ÎÈ¯vL ‡ˆÓe ·¯ÚaÓ ««««ƒ¿«¿ƒ»∆∆»»∆¿ƒ»¬ƒ
ÌÈÏÚBtÏ ÔÈ‡ -46ÌeÏk47?˙BOÚÏ B„Èa ‰Ó ;48Ì‡Â ≈«¬ƒ¿«¿»«¬¿ƒ

¯wa ‡Ï49Ô¯ÎO Ì‰Ï Ô˙B -50ÏËa ÏÚBÙk51BÈ‡L ; …ƒ≈≈»∆¿»»¿≈»≈∆≈
ÔeÚË ‡a‰ ‰ÓB„52‰Î‡ÏÓ ‰OBÚÂ ,Ô˜È¯ ‡aÏ53 ∆«»»«»≈»¿∆¿»»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÏË·Ï54eÏÈÁ˙‰ ‡lLa ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿ƒ
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שם). החושן' 'קצות ועי' בו,59)שהותנו. שחזר הפועל
לעבוד  עצמו על שקיבל אלא ידוע, לזמן נשכר שלא היינו
בה  אין כזו, קבלנות מראש. קבוע בשכר מסויימת עבודה

מושכר. גופו אין שהרי עבדות, שער 60)משום שהיה
השער. עלה היום ובמשך זול, השכירות בשעת הפועלים

ששכרם.61) הסכום 62)אחר את הקצוב משכרו מנכים
המלאכה. השלמת והיא 63)שתעלה שהבשילה, תבואה

קצירה. לפני דינרים.64)עומדת שמונה החצי 65)שהם
גמרו. המלאכה.66)שלא שני 67)שהוקרה שהוא

שמגיע  מהשכר שקל בידו מעכב הבית שבעל דינרים,
לגמור  כדי להוסיף שצריך מה כפי שעשה, מה בעד לקבלן
נותן  אינו - שמונה שוה הנשאר אם והואֿהדין מלאכתו.
שלא  בו שחזר מפני התחתונה על הקבלן שיד כלום, להם
ממה  יותר שוה וחציה הרבה, נתייקרה אם ואעפ"כ כדין.
שלג). סימן ('טור' מכיסו משלם הקבלן אין - שקצץ

שלמדו 68) מה שם בגמרא וראה (שם, סלעים שני ויטלו
המלאכה.69)מזה). הקבלן 70)שהוזלה אין כלומר,

לי  ותן המלאכה, לגמור במקומי אחר אדם קח לטעון: יכול
נותן  בעלֿהבית אלא זה, שיטול מה בניכוי התנאי כפי שכרי

שעשה. מה כפי סלע הגירסא:71)לו שבידינו, בגמרות
נותן  שקל "ואם מגיה והגר"א סלע". להם נותן סלע "ואם
בהשגותיו, והראב"ד רבינו. לדעת בהתאם והוא סלע", להם
הש"ך  ומפרש דינרים", שני יפה סלע אלא "א"א כותב:
להם  ששמין שקל, אלא להם שאין כוונתו, כב) ס"ק (שם
העבודה  חצי בעד להם משלמים היינו להעשות, שעתיד מה
שם  והש"ך הנשאר. החצי עשיית ששווה הערך כפי שעשו,
דעת  שגם שאפשר ומוסיף מתוספתא, זו לשיטה ראיה מביא

הוא. כן ולקבלן 72)רבינו שעשה, מה שמין שלפועל שם,
נתייקרה  אם מכיסו משלם ואינו לעשות. שעתיד מה -
היוקר. בשעת אחרים פועלים הבית בעל ושכר הרבה,

ואפשר 73) הפועלים, חזרת בגלל נפסדת המלאכה שאין
שימצא  עד ימתין ולכן יותר, מאוחר בזמן גם לעשותה
עתה  ישכור ולא לראשונים, שפסק בשכר אחרים פועלים

לדיחוי.74)ביוקר. ניתנת המלאכה עשיית שאין
תפסד.75) יעלהו לא ואם הפשתן, את בו ששורין מקום
הוא,77)לקונן.76) האבוד ודבר וכלה. חתן לשמח

שם  'תוספות' (ע"פ לדחותו נותן ואינו לעשות זמנו שעתה
סי'78)עה:). בחושןֿמשפט (רמ"א ובניו אשתו או הוא

הדשן'). 'תרומת בשם ה סעיף המקרים 79)שלג בכל
בין  לשכיר בין - להם ושמים בהם, לחזור יכולים האלה

שם). וברש"י עז: (שם שעשו מה כפי - על 80)לקבלן
על  - ועליהם אחרים, פועלים שוכר כלומר, חשבונם,
רבינו  שמבאר וכמו ההפרשים, מכיסם לשלם - הפועלים

מלאכתם.81)בסמוך. שגמרו ומוציא.82)אחר חוזר
הראשונים.83) חשבון על האחרים הפועלים בשכר מוסיף
כגון 84) לראשונים, שפסק מהשכר שנים פי היינו, עח. שם

שלג, סי' ('טור' לשלם ועליהם בשתים, שוכר בסלע שכרם
ולחםֿ יוסף' 'בית ועיין פ"ז, שם מהתוספתא מוכח וכן

לג).85)משנה). ס"ק שם ש"ך (עיין בעל86ֿ)פקדון
שברשותו. שלהם מהממון אחד 87)הבית לפועל כלומר,

אחד. יום עבודת כלל.88)בעד בדרך הוא הפועל שער
מטען.90)שם.89) או עליהם השכר 91)ששוכר כפי

הראשונים. עם פועל.92)שפסק יום, עו:93)שכיר שם
אבוד.94) שאינו בדבר חזרה כדין

.‰ÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰95CÏn‰ ˙„B·ÚÏ ÊÁ‡Â ,96- «≈∆«≈¿∆¡««¬««∆∆
EÈÙÏ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï97‰Ó ¯ÎO BÏ Ô˙B ‡l‡ , ……«¬≈ƒ¿»∆∆»≈¿««
‰OÚM98. ∆»»

ה"ה.95) פ"ז שם הליכתו 96)תוספתא בדרך ואפילו
א). הל' פ"ה למעלה לפניך,97)(ראה שלך הרי כלומר,

בהפסד, לישא ועליך המלך, לעבודת שנלקחתי גרם שמזלך
בדרך  ונלקחה בהמה שוכר כדין היום, כל בעד שכרי לי ותן

הבהמה,98)הליכתה. כשכירת הפועל שכירות שאין
שלך  הרי לו אומר בדין ולכן כמכר, לשוכר נקנית שהבהמה
גרם  ומזלו לו שכורה שהיא בזמן כשלו היא שהרי לפניך,
שנתבאר  (כמו כמכר שכירותו שאין הפועל, אבל לכך.
לייחס  יש - עצמו ברשות הוא והרי ד), בהל' למעלה
'מחנה  ועיין המשנה', ('מרכבת הפועל של למזלו ההפסד

ה). סי' שכירות הלכות אפרים'

.Â¯ÎBO‰99‰fÓ ‰„O‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï ÏÚBt‰ ˙‡ «≈∆«≈¿«¿∆«»∆ƒ∆
Bk¯c ÔÈ‡ Ì‡ :ÌBi‰ ÈˆÁa ¯‰p‰ ˜ÒÙe ,¯‰p‰«»»»««»»«¬ƒ«ƒ≈«¿
Ì‡ ÔÎÂ ;eOÚM ‰Ó ¯ÎO ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˜ÈÒÙ‰Ï¿«¿ƒ≈»∆∆»¿««∆»¿≈ƒ
ÈˆÁa e‰e˜ÈÒÙ‰Â ,¯ÈÚ‰ Èa B˙B‡ e˜ÈÒÙiL Bk¯c«¿∆«¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ
eÚ„È È¯‰L ,eOÚM ‰Ó ¯ÎO ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ÌBi‰«≈»∆∆»¿««∆»∆¬≈»¿
ÂÈÏ‡Ó ˜ÈÒÙ‰Ï Bk¯c Ì‡Â ;¯‰ ÏL Bk¯c ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ«¿∆»»¿ƒ«¿¿«¿ƒ≈≈»
BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,ÌBi‰ Ïk ¯ÎO Ì‰Ï Ô˙B -≈»∆¿«»«ƒ¿≈∆»»
¯Ën‰ ‡·e ,‰„O‰ ˙B˜L‰Ï Ô¯ÎO .ÌÚÈ„B‰Ï100 ¿ƒ»¿»»¿«¿«»∆»«»»

eOÚM ‰Ó ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - d˜L‰Â101¯‰p‰ ‡a .102 ¿ƒ¿»≈»∆∆»«∆»»«»»
Ô¯ÎO Ïk Ô‰Ï Ô˙B - d˜L‰Â103ÌÈÓM‰ ÔÓ ; ¿ƒ¿»≈»∆»¿»»ƒ«»«ƒ

eÚizÒ104?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .105Ó Ï·‡ ;ÏÚBÙaÈ ƒ¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¬»ƒ
BÒÈ¯‡ ÌÚ ˜ÒtL106Úa¯‡ BÊ ‰„O ‰˜LÈ Ì‡L , ∆»«ƒ¬ƒ∆ƒ«¿∆»∆«¿«

ÌBia ÌÈÓÚt107˙B¯t‰ ÈˆÁ ÏhÈ -108ÏÎÂ , ¿»ƒ«ƒ…¬ƒ«≈¿»
ÔÈÒÈ¯‡‰109ÔÈÏËB ÔÈ‡ ÌÈÓÚt ÈzL ÔÈ˜LÓ Ô‰L »¬ƒƒ∆≈«¿ƒ¿≈¿»ƒ≈»¿ƒ

˙BÏ„Ï C¯ˆ‰ ‡ÏÂ ¯Ën‰ ‡·e ,˙B¯t‰ ÚÈ·¯ ‡l‡∆»¿ƒ««≈»«»»¿…À¿«ƒ¿
BnÚ ˜ÒtL BÓk ˙B¯t‰ ÈˆÁ ÏËB - ˙B˜L‰Ïe110; ¿«¿≈¬ƒ«≈¿∆»«ƒ

ÏÚBÙk BÈ‡Â ,ÛzLk ÒÈ¯‡‰L111. ∆»»ƒ¿À»¿≈¿≈

הנדפסים,99) בספרים מנוסחת שהיא כפי זו, הלכה עז. שם
מגדלֿעוז  ראב"ד, (ראה הדעת את מניח פירוש לה נמצא לא
כלקמן: מנוסחת היא תימן בכת"י אולם ומגידֿמשנה),
ופסק  הנהר, מזה השדה את להשקות הפועלים את "השוכר
נהר  של דרכו ידעו שהרי שעשו, מה אלא להם אין - הנהר
צרויה) (גימל גרים והפועלים מאליו להפסק דרכו ואם זה,
נוסחא  להודיעם". לו שהיה מפני היום, כל שכר להם נותן
ראשונה  בבבא ופירושה: שם, הגמרא לדברי מתאימה זו
שדרכו  ויודעים הנהר במקום הדרים בפועלים המדובר
לעבודה  נכנסו כן דעת ועל מתייבש), הוא (לפעמים להיפסק
להם  אין כך ומשום יפסק, אם ההפסד סכנת עליהם וקיבלו
תושבי  אינם פירוש, גרים, הפועלים ואם שעשו. מה אלא
בעלֿהבית  על - הנהר של דרכו מכירים ואינם המקום
שהנהר  להם להודיע שמחובתו מפני שכרם, כל להם לשלם
כפועל  להם שמשלם מבואר, ובמגידֿמשנה להיפסק. עלול
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ה"ד). למעלה (ראה צריך 100)בטל ואינו היום, במשך
הנהר. מן להשקייה יודעים 101)עוד הפועלים שגם מכיון

התנו  ולא להשקייה, תצטרך לא והשדה לבוא, עלול שמטר
- שכזה במקרה גם שכרם להם יתן שבעלֿהבית בפירוש
פסידא  - מיטרא "אתא דרבא מימרא (שם הפסידו
מיטרא  "אתא בגמרא: גורסים ורא"ש 'תוספות' דפועלים").

"בליליא". גורס אינו רבינו אולם מימרא 102)בליליא",
אלא  צורך ואין השדה אל ונתקרב הנהר עלה שם. רבא, של
המים  ויכנסו התלמים ראשי שיפתחו מועטת, בעבודה

השדה. וישקו מלאכה,103)מאליהם עשו שסוףֿסוף כיון
קלה. שהיא ואם 104)אע"פ המלאכה. את עליהם להקל

דינם  - מועטת לעבודה אפילו צריך שאין עד הנהר עלה
מסיים: והוא הרשב"א, בשם (מגידֿמשנה מטר בא כדין
השמים  מן שכתב במה רבינו, כוונת היא שזו "ואפשר

הוא.105)נסתייעו"). הפועל הפסד - המטר בא שאם
עבוד 106) שתוציא.מקבל הפירות חלק בשכר השדה ת
יום.107) השדה.108)בכל שבאותו 109)שתוציא

כרבה.110)מקום. עד : שכיר 111)גיטין אלא  שאינו
שבא  וכיון השדה, להשקיית אלא הבית בעל שכרו ולא יום,
כן, לאחר השקה לא שהרי שעשה, מה אלא לו אין - המטר
חלק  לו ויש שבשדה המלאכות כל שעושה האריס אבל
השדה  לבעל כשותף הוא הרי השדה, שתוציא למה בקרקע
שאר  וכמו מעט, או הרבה עבד אם בין השדה, שתוציא למה
אפילו  מהפירות רבע ונוטלין פעמים שתי המשקים האריסים
(רי"ף  אחת פעם אלא להשקות צריכים היו ולא המטר, בא

רבה). ד"ה שם 'תוספות' וע"פ שם,

.ÊÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰112‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ113,ÌBi‰ Ïk «≈∆«≈«¬¿»»»«
‰Î‡ÏÓ BÏ LÈ Ì‡ :ÌBi‰ ÈˆÁa ‰Î‡Ïn‰ ‰ÓÏLÂ¿»¿»«¿»»«¬ƒ«ƒ≈¿»»
ÌBi‰ ¯‡L dOBÚ - ‰pnÓ ‰l˜ B‡ d˙BÓk ˙¯Á‡114; «∆∆¿»«»ƒ∆»»¿»«

‰OÚi ‰Ó BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â115ÏÚBÙk B¯ÎO BÏ Ô˙B - ¿ƒ≈««¬∆≈¿»¿≈
ÏËa116‰Ó„‡ È„·BÚ B‡ ÌÈ¯ÙBÁ‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡Â . »≈¿ƒ»»ƒ«¿ƒ¿≈¬»»

‰OÚÈ ‡Ï Ì‡Â ,‰a¯‰ Á¯ËÏ Bk¯cL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆«¿ƒ¿…««¿≈¿ƒ…«¬∆
‰ÏÁÈ ‰Î‡ÏÓa117B¯ÎO Ïk BÏ Ô˙B -118. ƒ¿»»∆¡∆≈»¿»

עז.112) לנכש 113)בבאֿמציעא שכרו כגון מסויימת,
קלה 114)שדהו. למלאכה לשנותו רשאי שבעלֿהבית

פ"ז). שם (תוספתא חמורה למלאכה שאין 115)ולא או
עידור. כגון ממנה, קשה עבודה אלא וכתב 116)לו

למלאכה  לשנותו רשאי בעלֿהבית שאין זה שדין הרשב"א,
ששכרם, בשעה בפירוש, להם בשאמר דוקא - חמורה
שמסר  אע"פ סתם, שכרם אבל שוכרם. הוא זו שלמלאכה
קשה, עבודה להם ונותן חוזר קלה, עבודה בתחילה להם
קשה  מלאכה בתחילה להם מוסר היה רצה אם שהרי
לענין  זו כעין בסברא רבינו משתמש ד, הל' פ"ה (למעלה

משנהֿלמלך). – בתים מעדיף 117)שכירות ואינו כלומר,
במלאכה. היגיעה על פחות ולהרויח בטלה ישיבה

רבא.118) של מימרא שם,

.ÁÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰119˙eÁÈÏL BÏ ‡È·‰Ï120 «≈∆«≈¿»ƒ¿ƒ
Ô˙B - ‡È·i ‰Ó ÌL ‡ˆÓ ‡ÏÂ CÏ‰Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓƒ»¿»¿»«¿…»»»«»ƒ≈

ÌÏOÓ B¯ÎO BÏ121CÏ‰Â ,Ì¯ÎÏ ÌÈ˜ ‡È·‰Ï B¯ÎO . ¿»»¿»¿»¿»ƒ»ƒ¿∆∆¿»«
B¯ÎO .ÌÏLÓ B¯ÎO BÏ Ô˙B - ‡È·‰ ‡ÏÂ ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»¿…≈ƒ≈¿»»¿»¿»

·‰ÏÔÈ˜ÒÓ¯B„Â ·e¯k ‡È122B‡ˆÓe CÏ‰Â ,‰ÏBÁÏ ¿»ƒ¿¿¿«¿»ƒ¿∆¿»«¿»
˙‡·‰M ‰Ó ÏË :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - ‡È¯·‰ B‡ ˙nL∆≈ƒ¿ƒ……«…«∆≈≈»

B¯ÎO Ïk BÏ Ô˙B ‡l‡ ,E¯ÎOa123‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»¿∆»≈»¿»¿≈…«≈
.‰Êa»∆

שם.119) שליח.120)תוספתא בתור דברֿמה לבצע
שליח 121) עשה שהרי עמו, שפסק -כמו וחזר הלך - ותו

שהיה  הוא, הבית בעל פשיעת שיביא, מה מצא שלא וזה
שהוטל  מה לבצע השליח ביד יהיה אם מקודם להוודע לו
מצאו, ולא תבואה להביא חמרים לשכר דומה זה ואין עליו.
מפני  ה"ד), (למעלה בטל כפועל משכרם שמנכים
מצאו  לא ואם רבה, לעבודה היום לכל נשכרו שהחמרים
השלים  כאן אבל בטל, ויושבים מלאכתם עשו לא - תבואה
ולפיכך  וחזר, הלך שהרי עליו, שקיבל מה כל את השליח
השליח  קיבל שאם יוצא, ומזה כלום. משכרו מנכים אין
דומה  שאינו בטל, כפועל לו נותן כבד, דבר להביא עליו
שם  למעלה שנתבאר כמו ריקן, לבא טעון הבא שכר

ראב"ד). וראה המובאים 122)(מגידֿמשנה, שזיפים
דורמסקנין). ערך 'ערוך' (ראה ביצע 123)מדמשק שהרי

מחמת  להפסיד השליח על ואין עליו, שהוטלה השליחות
שהביא  בפירות צורך עוד שאין בינתיים שהתהווה המצב

קטז:). (בבאֿקמא

.ËÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰124,BlLa BnÚ ˙BOÚÏ «≈∆«≈«¬ƒ¿∆
B¯ÎO Ïk Ô˙B - B¯·Á ÏLa e‰‡¯‰Â125¯ÊBÁÂ , ¿∆¿»¿∆¬≈≈»¿»¿≈

‰Î‡Ïn‰ BÊa ‰‰pM ‰Ó B¯·ÁÓ Á˜BÏÂ126. ¿≈«≈¬≈«∆∆¡»¿«¿»»

עו.124) עמו.125)בבאֿמציעא שפסק מה כפי
עמהם 126) פסק והוא בשלושה, שנשכרין פועלים יש שאם

שליח  גבי ג בהל' כמבואר שלושה, מחבירו נוטל - בארבעה
ששינה.

.ÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰127L˜Â Ô·˙a BnÚ ˙BOÚÏ128 «≈∆«≈«¬ƒ¿∆∆¿«
E¯ÎOa ˙ÈOÚM ‰Ó ÏË :BÏ ¯Ó‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ129- ¿«≈»∆¿»«…«∆»ƒ»ƒ¿»¿

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡130ÂÈÏÚ ÏawMÓ Ì‡Â .131BÏ ¯Ó‡132: ≈¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ≈»»»«
E¯ÎO CÏÈ‰133.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈlL ˙‡ Ïh‡ È‡Â ≈»¿»¿«¬ƒ∆…∆∆ƒ≈¿ƒ

קיח.127) שבשדה.128)שם והקש התבן ללקט
שכרך.129) כשכרו,130)במקום שווים שהם אע"פ

ואל  נשכר, כן דעת "שעל במזומנים שכרו נוטל שהפועל
(מגידֿמשנה). נפשו" נושא הוא ליטול 131)שכרו הפועל

בשכרו. והקש הבית 132)התבן בעל בו חזר כלומר,
לו. במזומנים.)133ואמר שכרך קח

.‡ÈBÓˆÚÏ - ÏÚBt‰ ˙‡ÈˆÓ134¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««≈¿«¿««ƒ∆»«
ÌBi‰ ‰Î‡ÏÓ ÈnÚ ‰OÚ :BÏ135Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¬≈ƒƒ¿»»«¿≈»ƒ«ƒ
ÌBi‰ ÈnÚ ¯„Ú :BÏ ¯Ó‡136ËwÏÏ B¯ÎO Ì‡ Ï·‡ . »«¬…ƒƒ«¬»ƒ¿»¿«≈

¯ÒÁL ÔB‚k ,˙B‡ÈˆÓ137ÌÈ‚c‰ ËwÏÏ B¯ÎOe ¯‰p‰ ¿ƒ¿∆»««»»¿»¿«≈«»ƒ
elÙ‡Â ,˙Èa‰ ÏÚ·Ï B˙‡ÈˆÓ È¯‰ - Ìb‡a ÔÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ»¬«¬≈¿ƒ»¿««««ƒ«¬ƒ

ÔÈ¯È„ ‡ÏÓ ÒÈk ‡ˆÓ138. »»ƒ»≈ƒ»ƒ

אומרים 134) אנו ואין לעצמו, בה זוכה הפועל כלומר,
רווח  הרי היום, כל בעלֿהבית בשביל לעבוד שנשכר מכיון
פפא). כרב יב: (שם לבעלֿהבית שייכים ידיו מעשה כל
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שם). החושן' 'קצות ועי' בו,59)שהותנו. שחזר הפועל
לעבוד  עצמו על שקיבל אלא ידוע, לזמן נשכר שלא היינו
בה  אין כזו, קבלנות מראש. קבוע בשכר מסויימת עבודה

מושכר. גופו אין שהרי עבדות, שער 60)משום שהיה
השער. עלה היום ובמשך זול, השכירות בשעת הפועלים

ששכרם.61) הסכום 62)אחר את הקצוב משכרו מנכים
המלאכה. השלמת והיא 63)שתעלה שהבשילה, תבואה

קצירה. לפני דינרים.64)עומדת שמונה החצי 65)שהם
גמרו. המלאכה.66)שלא שני 67)שהוקרה שהוא

שמגיע  מהשכר שקל בידו מעכב הבית שבעל דינרים,
לגמור  כדי להוסיף שצריך מה כפי שעשה, מה בעד לקבלן
נותן  אינו - שמונה שוה הנשאר אם והואֿהדין מלאכתו.
שלא  בו שחזר מפני התחתונה על הקבלן שיד כלום, להם
ממה  יותר שוה וחציה הרבה, נתייקרה אם ואעפ"כ כדין.
שלג). סימן ('טור' מכיסו משלם הקבלן אין - שקצץ

שלמדו 68) מה שם בגמרא וראה (שם, סלעים שני ויטלו
המלאכה.69)מזה). הקבלן 70)שהוזלה אין כלומר,

לי  ותן המלאכה, לגמור במקומי אחר אדם קח לטעון: יכול
נותן  בעלֿהבית אלא זה, שיטול מה בניכוי התנאי כפי שכרי

שעשה. מה כפי סלע הגירסא:71)לו שבידינו, בגמרות
נותן  שקל "ואם מגיה והגר"א סלע". להם נותן סלע "ואם
בהשגותיו, והראב"ד רבינו. לדעת בהתאם והוא סלע", להם
הש"ך  ומפרש דינרים", שני יפה סלע אלא "א"א כותב:
להם  ששמין שקל, אלא להם שאין כוונתו, כב) ס"ק (שם
העבודה  חצי בעד להם משלמים היינו להעשות, שעתיד מה
שם  והש"ך הנשאר. החצי עשיית ששווה הערך כפי שעשו,
דעת  שגם שאפשר ומוסיף מתוספתא, זו לשיטה ראיה מביא

הוא. כן ולקבלן 72)רבינו שעשה, מה שמין שלפועל שם,
נתייקרה  אם מכיסו משלם ואינו לעשות. שעתיד מה -
היוקר. בשעת אחרים פועלים הבית בעל ושכר הרבה,

ואפשר 73) הפועלים, חזרת בגלל נפסדת המלאכה שאין
שימצא  עד ימתין ולכן יותר, מאוחר בזמן גם לעשותה
עתה  ישכור ולא לראשונים, שפסק בשכר אחרים פועלים

לדיחוי.74)ביוקר. ניתנת המלאכה עשיית שאין
תפסד.75) יעלהו לא ואם הפשתן, את בו ששורין מקום
הוא,77)לקונן.76) האבוד ודבר וכלה. חתן לשמח

שם  'תוספות' (ע"פ לדחותו נותן ואינו לעשות זמנו שעתה
סי'78)עה:). בחושןֿמשפט (רמ"א ובניו אשתו או הוא

הדשן'). 'תרומת בשם ה סעיף המקרים 79)שלג בכל
בין  לשכיר בין - להם ושמים בהם, לחזור יכולים האלה

שם). וברש"י עז: (שם שעשו מה כפי - על 80)לקבלן
על  - ועליהם אחרים, פועלים שוכר כלומר, חשבונם,
רבינו  שמבאר וכמו ההפרשים, מכיסם לשלם - הפועלים

מלאכתם.81)בסמוך. שגמרו ומוציא.82)אחר חוזר
הראשונים.83) חשבון על האחרים הפועלים בשכר מוסיף
כגון 84) לראשונים, שפסק מהשכר שנים פי היינו, עח. שם

שלג, סי' ('טור' לשלם ועליהם בשתים, שוכר בסלע שכרם
ולחםֿ יוסף' 'בית ועיין פ"ז, שם מהתוספתא מוכח וכן

לג).85)משנה). ס"ק שם ש"ך (עיין בעל86ֿ)פקדון
שברשותו. שלהם מהממון אחד 87)הבית לפועל כלומר,

אחד. יום עבודת כלל.88)בעד בדרך הוא הפועל שער
מטען.90)שם.89) או עליהם השכר 91)ששוכר כפי

הראשונים. עם פועל.92)שפסק יום, עו:93)שכיר שם
אבוד.94) שאינו בדבר חזרה כדין

.‰ÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰95CÏn‰ ˙„B·ÚÏ ÊÁ‡Â ,96- «≈∆«≈¿∆¡««¬««∆∆
EÈÙÏ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï97‰Ó ¯ÎO BÏ Ô˙B ‡l‡ , ……«¬≈ƒ¿»∆∆»≈¿««
‰OÚM98. ∆»»

ה"ה.95) פ"ז שם הליכתו 96)תוספתא בדרך ואפילו
א). הל' פ"ה למעלה לפניך,97)(ראה שלך הרי כלומר,

בהפסד, לישא ועליך המלך, לעבודת שנלקחתי גרם שמזלך
בדרך  ונלקחה בהמה שוכר כדין היום, כל בעד שכרי לי ותן

הבהמה,98)הליכתה. כשכירת הפועל שכירות שאין
שלך  הרי לו אומר בדין ולכן כמכר, לשוכר נקנית שהבהמה
גרם  ומזלו לו שכורה שהיא בזמן כשלו היא שהרי לפניך,
שנתבאר  (כמו כמכר שכירותו שאין הפועל, אבל לכך.
לייחס  יש - עצמו ברשות הוא והרי ד), בהל' למעלה
'מחנה  ועיין המשנה', ('מרכבת הפועל של למזלו ההפסד

ה). סי' שכירות הלכות אפרים'

.Â¯ÎBO‰99‰fÓ ‰„O‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï ÏÚBt‰ ˙‡ «≈∆«≈¿«¿∆«»∆ƒ∆
Bk¯c ÔÈ‡ Ì‡ :ÌBi‰ ÈˆÁa ¯‰p‰ ˜ÒÙe ,¯‰p‰«»»»««»»«¬ƒ«ƒ≈«¿
Ì‡ ÔÎÂ ;eOÚM ‰Ó ¯ÎO ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˜ÈÒÙ‰Ï¿«¿ƒ≈»∆∆»¿««∆»¿≈ƒ
ÈˆÁa e‰e˜ÈÒÙ‰Â ,¯ÈÚ‰ Èa B˙B‡ e˜ÈÒÙiL Bk¯c«¿∆«¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ
eÚ„È È¯‰L ,eOÚM ‰Ó ¯ÎO ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ÌBi‰«≈»∆∆»¿««∆»∆¬≈»¿
ÂÈÏ‡Ó ˜ÈÒÙ‰Ï Bk¯c Ì‡Â ;¯‰ ÏL Bk¯c ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ«¿∆»»¿ƒ«¿¿«¿ƒ≈≈»
BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,ÌBi‰ Ïk ¯ÎO Ì‰Ï Ô˙B -≈»∆¿«»«ƒ¿≈∆»»
¯Ën‰ ‡·e ,‰„O‰ ˙B˜L‰Ï Ô¯ÎO .ÌÚÈ„B‰Ï100 ¿ƒ»¿»»¿«¿«»∆»«»»

eOÚM ‰Ó ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - d˜L‰Â101¯‰p‰ ‡a .102 ¿ƒ¿»≈»∆∆»«∆»»«»»
Ô¯ÎO Ïk Ô‰Ï Ô˙B - d˜L‰Â103ÌÈÓM‰ ÔÓ ; ¿ƒ¿»≈»∆»¿»»ƒ«»«ƒ

eÚizÒ104?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .105Ó Ï·‡ ;ÏÚBÙaÈ ƒ¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¬»ƒ
BÒÈ¯‡ ÌÚ ˜ÒtL106Úa¯‡ BÊ ‰„O ‰˜LÈ Ì‡L , ∆»«ƒ¬ƒ∆ƒ«¿∆»∆«¿«

ÌBia ÌÈÓÚt107˙B¯t‰ ÈˆÁ ÏhÈ -108ÏÎÂ , ¿»ƒ«ƒ…¬ƒ«≈¿»
ÔÈÒÈ¯‡‰109ÔÈÏËB ÔÈ‡ ÌÈÓÚt ÈzL ÔÈ˜LÓ Ô‰L »¬ƒƒ∆≈«¿ƒ¿≈¿»ƒ≈»¿ƒ

˙BÏ„Ï C¯ˆ‰ ‡ÏÂ ¯Ën‰ ‡·e ,˙B¯t‰ ÚÈ·¯ ‡l‡∆»¿ƒ««≈»«»»¿…À¿«ƒ¿
BnÚ ˜ÒtL BÓk ˙B¯t‰ ÈˆÁ ÏËB - ˙B˜L‰Ïe110; ¿«¿≈¬ƒ«≈¿∆»«ƒ

ÏÚBÙk BÈ‡Â ,ÛzLk ÒÈ¯‡‰L111. ∆»»ƒ¿À»¿≈¿≈

הנדפסים,99) בספרים מנוסחת שהיא כפי זו, הלכה עז. שם
מגדלֿעוז  ראב"ד, (ראה הדעת את מניח פירוש לה נמצא לא
כלקמן: מנוסחת היא תימן בכת"י אולם ומגידֿמשנה),
ופסק  הנהר, מזה השדה את להשקות הפועלים את "השוכר
נהר  של דרכו ידעו שהרי שעשו, מה אלא להם אין - הנהר
צרויה) (גימל גרים והפועלים מאליו להפסק דרכו ואם זה,
נוסחא  להודיעם". לו שהיה מפני היום, כל שכר להם נותן
ראשונה  בבבא ופירושה: שם, הגמרא לדברי מתאימה זו
שדרכו  ויודעים הנהר במקום הדרים בפועלים המדובר
לעבודה  נכנסו כן דעת ועל מתייבש), הוא (לפעמים להיפסק
להם  אין כך ומשום יפסק, אם ההפסד סכנת עליהם וקיבלו
תושבי  אינם פירוש, גרים, הפועלים ואם שעשו. מה אלא
בעלֿהבית  על - הנהר של דרכו מכירים ואינם המקום
שהנהר  להם להודיע שמחובתו מפני שכרם, כל להם לשלם
כפועל  להם שמשלם מבואר, ובמגידֿמשנה להיפסק. עלול
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השכיר 135) שלא והטעם שוכרו, מלאכה לאיזו פירש ולא
מציאות  ללקוט ולא בעלֿהבית בשל למלאכה אלא עצמו
שבטל  מה כפי משכרו מנכה בעלֿהבית אמנם - הפקר. בשל

במציאה. ההתעסקות מחמת השכיר 136)ממלאכה שלא
מסויימת. למלאכה אלא שהרי 138)שנסוג.137)עצמו

וכל  הפקר, בשל הבית לבעל מציאות ללקט עצמו השכיר
בכלל. המציאות

ה'תש"פ  שבט י"ט שישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ודין 1) ונאנס, המשכון על חבירו את מלווה דין יבאר

נתן  ודין שכר, שומרי שהם אומנים ודין בבעלים, שמירה
ועשאן  לטוחן חיטים מוליך ודין וקלקלו, לתקן לאומנים
יפה  שהוא השולחני ואמר לשולחני דינר מראה ודין סובים,
או  תינוקות מלמד או העיר סופר או טבח ודין רע, ונמצא
הפסד  שגרמו העיר בני כל בשביל בשכר אילנות  הנוטע

מוקדמת. התראה בלי אותם שמסלקים שנתעצלו, מפני

.‡˙BÚÓ e‰ÂÏ‰L ÔÈa ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈«««¿≈∆ƒ¿»»
˙B¯t e‰ÂÏ‰L ÔÈa2ÔÈa B˙‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BkLnL ÔÈa , ≈∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿¿ƒ¿««¿»»≈

¯ÎO ¯ÓBL ‰Ê È¯‰ - e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BkLnL3. ∆ƒ¿¿««∆ƒ¿»¬≈∆≈»»
ÂÈÓ„a ·iÁ - ·‚ B‡ ÔBkLn‰ „·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ4. ¿ƒ»ƒ»«««¿ƒ¿««»¿»»
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa Á˜ÏpL ÔB‚k ,ÔBkLn‰ Ò‡ Ì‡Â¿ƒ∆¡«««¿¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿À»

Ò‡pL Ú·MÈ - ÔÈÒ‡ ¯‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂ5ÌlLÈÂ , ¿«≈ƒ¿»√»ƒƒ»«∆∆¡«ƒ«≈
‰B¯Á‡ ‰Ëe¯t „Ú B·BÁ ˙‡ ÔBkLn‰ ÏÚa6. ««««¿∆«¿»«¬»

האומר 2) יהודה כרבי ולא פ:) מציעא (בבא כחכמים
שכר. שומר פירות חינם, שומר מעות לפי 3)הלווהו

עוסק  שהוא בשעה עני לו יזדמן שאם שכר, נושא שהוא
וניעור  שטיחה כגון, יתקלקל, שלא המשכון בשמירת
הכלל  כפי פרוטה לו מלתת פטור יהא כט:) שם (השווה
ממון  והמלוה המצוה" מן פטור במצוה "העוסק שבידינו
כשומר  דינו זו הנאה ומחמת עושה, הוא מצוה לחבירו
שומר  את נו:) קמא (בבא יוסף רב דן זה ומטעם שכר.
לג:) (נדרים בתלמוד קראו כך שם (ועל שכר כשומר אבידה
הנאה  שאינה זו, דוגמת שכר הנאת לכל יוסף" דרב "פרוטה
עסוק  שהוא בשעה עני לו יזדמן שלא ייתכן, שהרי בטוחה,
הרא"ש  תשובת פי על וברי"ף, שם מציעא (בבא בשמירתה

עב). סימן סוף משפט חושן בטור היה 4)הובאה "ואם
כלום, חבירו על לאחד אין החוב דמי כדי המשכון שווה
דמי  ואם הייתרון, הלווה משלם המשכון על יתר החוב ואם
הייתרון" ללווה המלווה נותן החוב על יתרים המשכון

ב). סעיף עב סימן ערוך השולחן שומר 5)(לשון כדין
ב. הלכה א פרק למעלה שנתבאר אפילו 6)שכר היינו,

שהמלווה  האומר, (שם) כשמואל ולא המשכון, שכנגד מה
דמגלא  קתא "אבד למשכון: מגל של ידית וקיבל זוז אלף
(מגיד  זוזי" אלפא אבדו - במשכון) שנתן המגל (ידית

משנה).

.·EÏ ¯ÓL‡Â ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ Ïk7È¯‰ - »»≈«¬≈¿…ƒ¿∆¿…¿¬≈
ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL ‰Ê8ÌBi‰ ÈÏ ¯ÓL :BÏ ¯Ó‡ . ∆¿ƒ»«¿»ƒ»«¿…ƒ«
¯ÁÓÏ EÏ ¯ÓL‡Â9EÏÈ‡L‡ È‡Â ÌBi‰ ÈÏÈ‡L‰ , ¿∆¿…¿¿»»«¿ƒ≈ƒ««¬ƒ«¿ƒ¿

¯ÁÓÏ10ÈÏÈ‡L‰ ,¯ÁÓÏ EÏÈ‡L‡Â ÌBi‰ ÈÏ ¯ÓL , ¿»»¿…ƒ«¿«¿ƒ¿¿»»«¿ƒ≈ƒ
‰Ê ¯ÎO È¯ÓBL eOÚ Ôlk - ¯ÁÓÏ EÏ ¯ÓL‡Â ÌBi‰«¿∆¿…¿¿»»À»«¬¿≈»»∆

‰ÊÏ11. »∆

אחד.7) שהשומר 8)בזמן ג הלכה א בפרק שנתבאר
של  את שומר ואחד אחד כל שהרי פשיעה, על אפילו פטור

פא.). (שם השמירה בהתחלת שמירה 9)חבירו זה אין
בהתחלת  במלאכתו עוסקים הבעלים שאין בבעלים

ואשאילך 10)השמירה. היום השאילני אמר אם אבל
שגם  רש"י ודעת משנה. (מגיד בבעלים שאלה זה הרי היום

בבעלים). שאלה דין לו אין זה היינו,11)במקרה שם,
אחד  שכל חייב, - השואל אצל או השומר אצל נגנב שאם
וזהו  השני של שמירתו או שאלתו תחת שומר או משאיל
שמירה  זו שאין פטור, - השואל בידי נאנס ואם שכרו.
מחר  לך ואשמור היום לי שמור בדין שביארנו כמו בבעלים,
אחד, בזמן ואשאילך שמור או ואשאילך השאילני (והאומר
ופטור, בבעלים שאלה שזה רבינו דעת משנה המגיד לפי
במשנה  וראה רבינו, בדברי הכרע אין משנה הכסף ולפי
שה  סימן בש"ך וראה משנה המגיד על שהקשה מה למלך

שמיישבו). ו קטן סעיף

.‚Ô‰ ¯ÎO È¯ÓBL - ÔÈn‡‰ Ïk12ÏË :e¯Ó‡L ÔlÎÂ . »»À»ƒ¿≈»»≈¿À»∆»¿…
,ÂÈz¯Ób :Ôn‡‰ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,˙BÚÓ ‡·‰Â ElL ˙‡∆∆¿¿»≈»∆»«»À»¿«¿ƒ
ÌpÁ ¯ÓBL Ôn‡‰ - ÈÏk‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰ eÁ˜Ï ‡ÏÂ13. ¿…»¿«¿»ƒ∆«¿ƒ»À»≈ƒ»
ElL ˙‡ ÏËÂ ˙BÚÓ ‡·‰ :Ôn‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡14- ¬»ƒ»«»À»»≈»¿…∆∆¿

‰È‰Lk ¯ÎO ‡OB ‡e‰ ÔÈ„Ú15. ¬«ƒ≈»»¿∆»»

נהנה 12) שהוא לפי שמירה שכר נוטל שאינו גב על אף
אומנתו  שכר מקבל הוא ידו שעל בשמירתו שהכלי במה
שכר  כשומר שדינו א הלכה א בפרק שנתבאר לשוכר ודומה
פי  על פא: (שם לצורכו בו שמשתמש נהנה שהוא לפי

למ  א).המשנה קטן סעיף שו סימן וש"ך כאן לפי 13)לך
הוא  והרי ידה, על עוד משתכר ואינו מלאכתו שנגמרה
כשומר  חייב שמירתו זמן שנגמר שאחר שכר, שומר כשאר
שולחן  פי על ב, קטן סעיף שם המשפט (נתיבות בלבד  חינם

ב). סעיף שמג סימן המעות 14)ערוך נתינת שהקדים
שכרו. שיקבל עד החפץ שמעכב דעתו גילה החפץ, לנטילת

תופסו 15) שהוא ברשותו, שהחפץ במה נהנה הוא שהרי
(שם). שכרו וזהו שכרו, להבטחת משכון בתור

.„ÔÈn‡Ï Ô˙16.ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - eÏ˜Ï˜Â ,Ôw˙Ï »«»À»ƒ¿«≈¿ƒ¿¿«»ƒ¿«≈
L¯ÁÏ Ô˙ ?„ˆÈk17Ïc‚Óe ‰·˙ ‰cL18Ô‰a Úa˜Ï ≈«»«¿»»ƒ»≈»ƒ¿»ƒ¿…«»∆

˙BOÚÏ ÌÈˆÚ‰ ˙‡ BÏ Ô˙pL B‡ ;Ô¯aLÂ ,¯ÓÒÓÔ‰Ó «¿≈¿ƒ¿»∆»«∆»≈ƒ«¬≈∆
BÏ ÌlLÓ - eOÚpL ¯Á‡ e¯aLÂ ,Ïc‚Óe ‰·z ‰cLƒ»≈»ƒ¿»¿ƒ¿¿««∆«¬¿«≈

Ïc‚Óe ‰·z ‰cL ÈÓ„19Á·La ‰B˜ Ôn‡‰ ÔÈ‡L ; ¿≈ƒ»≈»ƒ¿»∆≈»À»∆¿∆«
ÈÏk‰20‰¯BÈ ezÁÈc˜‰Â ,ÚaˆÏ ¯Óˆ Ô˙ .21BÏ Ô˙B - «∆ƒ»«∆∆¿«»¿ƒ¿ƒ«»≈

¯eÚk BÚ·ˆ .B¯Óˆ ÈÓc22Ì„‡ BÚ·ˆÏ BÏ B˙ B‡ , ¿≈«¿¿»»¿»¿»¿»…
L¯ÁÏ ÌÈˆÚ Ô˙ ,Ì„‡ BÚ·ˆe ¯ÁL ,¯ÁL BÚ·ˆe¿»»…»…¿»»…»«≈ƒ¿»»
ÏÒÙÒ B‡ Ú¯ ‡qk ‰OÚÂ ‰‡ ‡qk Ô‰Ó ˙BOÚÏ23: «¬≈∆ƒ≈»∆¿»»ƒ≈««¿»

˙‡ ÈÏk‰ ÏÚa Ô˙B - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡ƒ«∆«»≈««»»≈«««¿ƒ∆
BÏ Ô˙B - Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰ Ì‡Â ,‰‡ˆB‰‰«»»¿ƒ«»»¿≈»««∆«≈

„·Ïa Á·M‰ ˙‡24‰ˆB¯ ÈÈ‡ :ÈÏk‰ ÏÚa ¯Ó‡ . ∆«∆«ƒ¿«»««««¿ƒ≈ƒ∆
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ÌÈˆÚ‰ ÈÓ„ B‡ ¯Óv‰ ÈÓ„ ÈÏ ÔzÈ ‡l‡ ,BÊ ‰w˙a25 ¿«»»∆»ƒ≈ƒ¿≈«∆∆¿≈»≈ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -26ÈÓ„ EÏ ‡‰ :Ôn‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈ƒ»«»À»≈¿¿≈

CÏÂ EÈˆÚ ÈÓ„ B‡ E¯Óˆ27ÔÈ‡L ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «¿¿¿≈≈∆»≈≈¿ƒ∆≈
‰OÚL ÈÏk Á·La ‰B˜ Ôn‡‰28. »À»∆¿∆«¿ƒ∆»»

צח:16) קמא וארונות.18)נגר.17)בבא ארגזים מיני
"שידה  רבינו: כותב (קכ.) שבת במסכת המשנה בפירוש
של  אוצר - ומגדל ... קטנה תיבה והיא אצלנו ידועה צורתה

מנשא"ר". בערבית ונקרא אצלנו ידוע אף 19)עץ גמורים,
עצים. לו שנתן פי הכלי 20)על עושה האומן פירוש,

מה  וכל עבודתו, שכר לו שמשלם הבית בעל בשביל
שייך  - כלים שנעשו מתוך בשוויים העצים שמשביחים
זה  ומשום זה בשבח כלום קונה האומן ואין הבית לבעל
כרבא). (שם שהזיק מה ומשלם בלבד שכרו נוטל הוא

רש"י 21) ק: (שם מדאי" יותר שהרתיחה היורה "שרפתו
וקיבל 22)שם). ביורה שנשתיירו צבע בשיירי שצבעו

(שם). מכוער (גוון) מראה אין 23)הצבע ושינה והואיל
האומן  יד אלא עימו, שקצץ מה כפי שכרו נותן הבית בעל

והולך. רבינו שמבאר וכמו התחתונה אם 24)על "כגון
והוציא  וחצי דינר שווה צביעתו ואחר דינר שווה הבגד היה

הצ  עליו בו הוציא ואם דינר, רבע אלא ייתן לא דינר רבע בע
הותיר  מאשר (הדינר), החצי לו ייתן דינר רבעי שלושה
שם). המשנה בפירוש (רבינו בבגד) (=שהשביח בדמיו"

החושן 25) קצות ועיין שם (רבינו שעשה הכלי לו וייטול
שו). ההוצאה 26)סימן על יתר השבח 'אם שאמרנו "לפי

אחד  לכל תקנה היא השבח' על יתרה ההוצאה ואם
שם). (רבינו שהשביח 27)משניהם" השבח כפי לי תן או

(על 28)הבגד. שנתבאר כמו ההוצאה, דמי אלא לו ואין
קב). שם הגמרא סוגיית פי

.‰ÔÈhÁ CÈÏBn‰29ÔBÁËÏ30Ô˙˙Ï ‡ÏÂ ,31Ô‡OÚÂ «ƒƒƒ¿»¿…¿»»«¬»»
ÔÈaÒ32ÌBzÁÏ ÁÓw‰ Ô˙ ;ÔÒ¯Ó B‡33˙t B‡OÚÂ , ÀƒÀ¿»»««∆«¿«¿«¬»«
ÔÈÏet34ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - dÏaÂ ,ÁaËÏ ‰Ó‰a ; ƒƒ¿≈»¿«»¿ƒ¿»«»ƒ¿«≈

¯ÎO È‡OB Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰ÈÓc35‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿≈»»¿ƒ»ƒ»»
‰ÁÓÓ ÁaË36ÌlLlÓ ¯eËt - ÌpÁa ËÁLÂ ,37; «»À¿∆¿»«¿ƒ»»ƒ¿«≈

·iÁ - ÌpÁa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÓÓ BÈ‡Â¿≈À¿∆««ƒ∆¿ƒ»«»
ÌlLÏ38ÈÁÏLÏ ¯È„ ‰‡¯n‰ ÔÎÂ .39‰ÙÈ' BÏ ¯Ó‡Â , ¿«≈¿≈««¿∆ƒ»¿À¿»ƒ¿»«»∆
'‡e‰40Ú¯ ‡ˆÓÂ ,41,ÌlLÏ ·iÁ - e‰‡¯ ¯ÎOa Ì‡ : ¿ƒ¿»«ƒ¿»»»»«»¿«≈

È˜a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡42Ì‡Â ;„nÏ˙‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ««ƒ∆»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ
ÌpÁa43‡e‰Â ,¯eËt - e‰‡¯44BÈ‡L È˜a ‰È‰iL ¿ƒ»»»»¿∆ƒ¿∆»ƒ∆≈

ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ ·iÁ - È˜a BÈ‡ Ì‡Â ;„nÏ˙‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ≈»ƒ«»¿«≈««
È‡ EÈÏÚ :ÈÁÏMÏ ¯Ó‡iL ‡e‰Â .ÌpÁa ‡e‰L Ètƒ∆¿ƒ»¿∆…««À¿»ƒ»∆¬ƒ

CÓBÒ45ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰ eÈ‰L B‡ , ≈∆»«¿»ƒ«¿ƒ∆≈«
ÌÈ¯Á‡Ï ‰‡¯È ‡ÏÂ ,B˙i‡¯46ÌpÁa ‰OÚL ÁaË . ¿ƒ»¿…«¿∆«¬≈ƒ«»∆»»¿ƒ»

Ïk ÔÎÂ ,Ú¯ ‡ˆÓÂ '‰ÙÈ' ¯Ó‡L ÈÁÏL ÔÎÂ ,ÏaÂ¿ƒ≈¿≈À¿»ƒ∆»«»∆¿ƒ¿»«¿≈…
Ì‡Â ;ÔÈÁÓÓ Ô‰L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï Ô‰ÈÏÚ - ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆¿»ƒ¿»»∆≈À¿ƒ¿ƒ

ÔÈÓlLÓ - ‰È‡¯ e‡È·‰ ‡Ï47. …≈ƒ¿»»¿«¿ƒ

צט:29) לטוחנן 30)שם אחרים של חיטים המקבל אדם
לרככן  במים החיטים (לשרות) ללתות ועליו בשכר,
הטחינה, לפני קליפתן להסיר במכתשת כך אחר ולכותשם

ונקי. דק הקמח שיהיה לתתן 31)כדי לא שאם צרכן, כל
על  דוד (חסדי בידיים וכמזיק ממש פושע הוא הרי - כלל

ד). הלכה י פרק קמא בבא גסה 32)התוספתא קליפה
בשבת  רש"י פירוש פי (על החיטים כתישת בשעת הנושרת
והוא  ... "סובין כתב: שם למשנה בפירושו ורבינו עו:).
היוצאת  העליונה הקליפה היא - מורסן הבינוני; הקמח

תחילה". כשאוחזין 34)אופה.33)בנפה ונופל "נשבר
שם). (רש"י אומרת 35)בו" זאת מומחה היה ואפילו

אונס  זה שאין חייב, - כאונס זה והרי זה במקצוע מאומן
השומר  ואין התקלה את מונע היה מרובה שבזהירות גמור,
(כמו  למנעו בידו היה שלא גמור, אונס על אלא פטור שכר

ג). הלכה א בפרק למעלה מאומנות 36)שנתבאר שידיו
שם). (מאירי חינם 37)לשחיטה והשומר כאונס זה שהרי

ונחתום  טחון וכן - שם) שנתבאר (כמו שכזה אונס על פטור
משנה). (מגיד פטורים - בחינם ועשו שהרי 38)מומחים

כרבי  (שם מומחה כשאינו לשחוט לו היה שלא הוא פושע
טיבה.39)יוחנן). על ושואל - כספים לחלפן

מחבירו.40) מלכות.41)וקיבלה שפסלתו כגון
המטבעות.42) בראיית 43)בטיב הוזכר לא בגמרא שם.

שיש  רבינו ודעת בחינם, בין בשכר בין חילוק המטבעות
משנה). (מגיד הטבח לדין השולחני דין זה 44)להשוות

חייב. בקי שהאינו יכול 45)שאמרנו הודיעו לא שאם
סומך. אתה שעלי ידעתי לא לטעון כגון 46)השולחני

אינו  בפניו, העיסקא וגמרו עיסקא גמר לפני עומדים שהיו
ק.) (צט: שם בגמרא עובדא פי על שם (רי"ף להודיעו צריך

לקיש). ובריש חייא, יוחנן 47)ברבי רבי לפני עובדא שם.
בשולחני  הדין שהוא רבינו ולמד - בחינם שעשה בטבח

משנה). (מגיד

.Âe‚‰pL ÌB˜Ó48˙BÏÈ‡ ÚËBp‰ ‰È‰iL49ÈˆÁ ÏËB »∆»¬∆ƒ¿∆«≈«ƒ»≈¬ƒ
ÚËÂ ÁÈaL‰Â ÚËÂ ,ÈˆÁ Ú˜¯w‰ ÏÚ·e Á·M‰«∆«««««¿«≈ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ«¿»«

„ÈÒÙ‰Â50ÔÈkÓe ,BÏ LiL Á·M‰ ÈˆÁ BÏ ÔÈ·MÁÓ - ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¬ƒ«∆«∆≈¿«ƒ
„ÈÒÙ‰M ‰Ó epnÓ51ÏÚ ‰˙‰ elÙ‡Â .¯‡M‰ ÏËBÂ , ƒ∆«∆ƒ¿ƒ¿≈«¿»«¬ƒƒ¿»«

‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ÏhÈ ‡Ï „ÈÒÙ‰ Ì‡L ,BÓˆÚ«¿∆ƒƒ¿ƒ…ƒ…¿¬≈∆
‡zÎÓÒ‡52„ÈÒÙ‰M ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈkÓ ÔÈ‡Â ,53‰È‰ . «¿«¿»¿≈¿«ƒ∆»«∆ƒ¿ƒ»»

‰ˆÁÓ ÚËBp‰ ÏhiL Ì‚‰Ó54,‰ˆÁÓ Ú˜¯w‰ ÏÚ·e ƒ¿»»∆ƒ…«≈«∆¡»««««¿«∆¡»
‰È‰ [Ì‡]55ÒÈ¯‡‰ ÏhiL Ì‚‰Ó56ÚË Ì‡ ,LÈÏL ƒ»»ƒ¿»»∆ƒ…»»ƒ¿ƒƒ»«

ÏÚa ‡ˆÓpL ,˜lzÒ‰Ï ‰ˆ¯Â ÁÈaL‰Â ÚËBp‰«≈«¿ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒ¿«≈∆ƒ¿»««
Ú˜¯w‰ ÏÚa È¯‰ - ÒÈ¯‡ dÏ „È¯B‰Ï CÈ¯ˆ Ú˜¯w‰««¿«»ƒ¿ƒ»»ƒ¬≈««««¿«
„ÈÒÙÈ ‡ÏÂ ,BÈˆÁ Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏhÈÂ ,ÒÈ¯‡ „È¯BÓƒ»ƒ¿ƒ…««««¿«∆¿¿…«¿ƒ
˙e˙M‰Â ,LÈÏL ÒÈ¯‡‰ ÏhÈÂ ,ÌeÏk Ú˜¯w‰ ÏÚa««««¿«¿¿ƒ…»»ƒ¿ƒ¿«¿

ÚËB ÏL ¯‡Lp‰57.BBˆ¯a BÓˆÚ ˜lÒ È¯‰L , «ƒ¿»∆≈«∆¬≈ƒ≈«¿ƒ¿

קט.48) ולטפל 49)שם לנוטעה מחבירו שדה המקבל
ובחלק 50)בנטיעות. השביח הנטיעות מן בחלק כלומר,

שהשביח. החלק כמו השביחה שלא היינו הפסיד,
בעל 51) של לחלקו ומוסיפין שהשביח לחלק בהשוואה

השדה  שהייתה היבול מכל השבח חצי לו שיהיה כדי הבית,
כולה. השביחה אלמלי אם 52)מוציאה האומר: "שכל

סומכת  עדיין דעתו שהרי והקנה, גמר לא יהיה לא או יהיה
מהלכות  י"א בפרק (רבינו, יהיה" לא שמא יהיה שמא
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השכיר 135) שלא והטעם שוכרו, מלאכה לאיזו פירש ולא
מציאות  ללקוט ולא בעלֿהבית בשל למלאכה אלא עצמו
שבטל  מה כפי משכרו מנכה בעלֿהבית אמנם - הפקר. בשל

במציאה. ההתעסקות מחמת השכיר 136)ממלאכה שלא
מסויימת. למלאכה אלא שהרי 138)שנסוג.137)עצמו

וכל  הפקר, בשל הבית לבעל מציאות ללקט עצמו השכיר
בכלל. המציאות

ה'תש"פ  שבט י"ט שישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ודין 1) ונאנס, המשכון על חבירו את מלווה דין יבאר

נתן  ודין שכר, שומרי שהם אומנים ודין בבעלים, שמירה
ועשאן  לטוחן חיטים מוליך ודין וקלקלו, לתקן לאומנים
יפה  שהוא השולחני ואמר לשולחני דינר מראה ודין סובים,
או  תינוקות מלמד או העיר סופר או טבח ודין רע, ונמצא
הפסד  שגרמו העיר בני כל בשביל בשכר אילנות  הנוטע

מוקדמת. התראה בלי אותם שמסלקים שנתעצלו, מפני

.‡˙BÚÓ e‰ÂÏ‰L ÔÈa ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈«««¿≈∆ƒ¿»»
˙B¯t e‰ÂÏ‰L ÔÈa2ÔÈa B˙‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BkLnL ÔÈa , ≈∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿¿ƒ¿««¿»»≈

¯ÎO ¯ÓBL ‰Ê È¯‰ - e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BkLnL3. ∆ƒ¿¿««∆ƒ¿»¬≈∆≈»»
ÂÈÓ„a ·iÁ - ·‚ B‡ ÔBkLn‰ „·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ4. ¿ƒ»ƒ»«««¿ƒ¿««»¿»»
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa Á˜ÏpL ÔB‚k ,ÔBkLn‰ Ò‡ Ì‡Â¿ƒ∆¡«««¿¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿À»

Ò‡pL Ú·MÈ - ÔÈÒ‡ ¯‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂ5ÌlLÈÂ , ¿«≈ƒ¿»√»ƒƒ»«∆∆¡«ƒ«≈
‰B¯Á‡ ‰Ëe¯t „Ú B·BÁ ˙‡ ÔBkLn‰ ÏÚa6. ««««¿∆«¿»«¬»

האומר 2) יהודה כרבי ולא פ:) מציעא (בבא כחכמים
שכר. שומר פירות חינם, שומר מעות לפי 3)הלווהו

עוסק  שהוא בשעה עני לו יזדמן שאם שכר, נושא שהוא
וניעור  שטיחה כגון, יתקלקל, שלא המשכון בשמירת
הכלל  כפי פרוטה לו מלתת פטור יהא כט:) שם (השווה
ממון  והמלוה המצוה" מן פטור במצוה "העוסק שבידינו
כשומר  דינו זו הנאה ומחמת עושה, הוא מצוה לחבירו
שומר  את נו:) קמא (בבא יוסף רב דן זה ומטעם שכר.
לג:) (נדרים בתלמוד קראו כך שם (ועל שכר כשומר אבידה
הנאה  שאינה זו, דוגמת שכר הנאת לכל יוסף" דרב "פרוטה
עסוק  שהוא בשעה עני לו יזדמן שלא ייתכן, שהרי בטוחה,
הרא"ש  תשובת פי על וברי"ף, שם מציעא (בבא בשמירתה

עב). סימן סוף משפט חושן בטור היה 4)הובאה "ואם
כלום, חבירו על לאחד אין החוב דמי כדי המשכון שווה
דמי  ואם הייתרון, הלווה משלם המשכון על יתר החוב ואם
הייתרון" ללווה המלווה נותן החוב על יתרים המשכון

ב). סעיף עב סימן ערוך השולחן שומר 5)(לשון כדין
ב. הלכה א פרק למעלה שנתבאר אפילו 6)שכר היינו,

שהמלווה  האומר, (שם) כשמואל ולא המשכון, שכנגד מה
דמגלא  קתא "אבד למשכון: מגל של ידית וקיבל זוז אלף
(מגיד  זוזי" אלפא אבדו - במשכון) שנתן המגל (ידית

משנה).

.·EÏ ¯ÓL‡Â ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ Ïk7È¯‰ - »»≈«¬≈¿…ƒ¿∆¿…¿¬≈
ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL ‰Ê8ÌBi‰ ÈÏ ¯ÓL :BÏ ¯Ó‡ . ∆¿ƒ»«¿»ƒ»«¿…ƒ«
¯ÁÓÏ EÏ ¯ÓL‡Â9EÏÈ‡L‡ È‡Â ÌBi‰ ÈÏÈ‡L‰ , ¿∆¿…¿¿»»«¿ƒ≈ƒ««¬ƒ«¿ƒ¿

¯ÁÓÏ10ÈÏÈ‡L‰ ,¯ÁÓÏ EÏÈ‡L‡Â ÌBi‰ ÈÏ ¯ÓL , ¿»»¿…ƒ«¿«¿ƒ¿¿»»«¿ƒ≈ƒ
‰Ê ¯ÎO È¯ÓBL eOÚ Ôlk - ¯ÁÓÏ EÏ ¯ÓL‡Â ÌBi‰«¿∆¿…¿¿»»À»«¬¿≈»»∆

‰ÊÏ11. »∆

אחד.7) שהשומר 8)בזמן ג הלכה א בפרק שנתבאר
של  את שומר ואחד אחד כל שהרי פשיעה, על אפילו פטור

פא.). (שם השמירה בהתחלת שמירה 9)חבירו זה אין
בהתחלת  במלאכתו עוסקים הבעלים שאין בבעלים

ואשאילך 10)השמירה. היום השאילני אמר אם אבל
שגם  רש"י ודעת משנה. (מגיד בבעלים שאלה זה הרי היום

בבעלים). שאלה דין לו אין זה היינו,11)במקרה שם,
אחד  שכל חייב, - השואל אצל או השומר אצל נגנב שאם
וזהו  השני של שמירתו או שאלתו תחת שומר או משאיל
שמירה  זו שאין פטור, - השואל בידי נאנס ואם שכרו.
מחר  לך ואשמור היום לי שמור בדין שביארנו כמו בבעלים,
אחד, בזמן ואשאילך שמור או ואשאילך השאילני (והאומר
ופטור, בבעלים שאלה שזה רבינו דעת משנה המגיד לפי
במשנה  וראה רבינו, בדברי הכרע אין משנה הכסף ולפי
שה  סימן בש"ך וראה משנה המגיד על שהקשה מה למלך

שמיישבו). ו קטן סעיף

.‚Ô‰ ¯ÎO È¯ÓBL - ÔÈn‡‰ Ïk12ÏË :e¯Ó‡L ÔlÎÂ . »»À»ƒ¿≈»»≈¿À»∆»¿…
,ÂÈz¯Ób :Ôn‡‰ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,˙BÚÓ ‡·‰Â ElL ˙‡∆∆¿¿»≈»∆»«»À»¿«¿ƒ
ÌpÁ ¯ÓBL Ôn‡‰ - ÈÏk‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰ eÁ˜Ï ‡ÏÂ13. ¿…»¿«¿»ƒ∆«¿ƒ»À»≈ƒ»
ElL ˙‡ ÏËÂ ˙BÚÓ ‡·‰ :Ôn‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡14- ¬»ƒ»«»À»»≈»¿…∆∆¿

‰È‰Lk ¯ÎO ‡OB ‡e‰ ÔÈ„Ú15. ¬«ƒ≈»»¿∆»»

נהנה 12) שהוא לפי שמירה שכר נוטל שאינו גב על אף
אומנתו  שכר מקבל הוא ידו שעל בשמירתו שהכלי במה
שכר  כשומר שדינו א הלכה א בפרק שנתבאר לשוכר ודומה
פי  על פא: (שם לצורכו בו שמשתמש נהנה שהוא לפי

למ  א).המשנה קטן סעיף שו סימן וש"ך כאן לפי 13)לך
הוא  והרי ידה, על עוד משתכר ואינו מלאכתו שנגמרה
כשומר  חייב שמירתו זמן שנגמר שאחר שכר, שומר כשאר
שולחן  פי על ב, קטן סעיף שם המשפט (נתיבות בלבד  חינם

ב). סעיף שמג סימן המעות 14)ערוך נתינת שהקדים
שכרו. שיקבל עד החפץ שמעכב דעתו גילה החפץ, לנטילת

תופסו 15) שהוא ברשותו, שהחפץ במה נהנה הוא שהרי
(שם). שכרו וזהו שכרו, להבטחת משכון בתור

.„ÔÈn‡Ï Ô˙16.ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - eÏ˜Ï˜Â ,Ôw˙Ï »«»À»ƒ¿«≈¿ƒ¿¿«»ƒ¿«≈
L¯ÁÏ Ô˙ ?„ˆÈk17Ïc‚Óe ‰·˙ ‰cL18Ô‰a Úa˜Ï ≈«»«¿»»ƒ»≈»ƒ¿»ƒ¿…«»∆

˙BOÚÏ ÌÈˆÚ‰ ˙‡ BÏ Ô˙pL B‡ ;Ô¯aLÂ ,¯ÓÒÓÔ‰Ó «¿≈¿ƒ¿»∆»«∆»≈ƒ«¬≈∆
BÏ ÌlLÓ - eOÚpL ¯Á‡ e¯aLÂ ,Ïc‚Óe ‰·z ‰cLƒ»≈»ƒ¿»¿ƒ¿¿««∆«¬¿«≈

Ïc‚Óe ‰·z ‰cL ÈÓ„19Á·La ‰B˜ Ôn‡‰ ÔÈ‡L ; ¿≈ƒ»≈»ƒ¿»∆≈»À»∆¿∆«
ÈÏk‰20‰¯BÈ ezÁÈc˜‰Â ,ÚaˆÏ ¯Óˆ Ô˙ .21BÏ Ô˙B - «∆ƒ»«∆∆¿«»¿ƒ¿ƒ«»≈

¯eÚk BÚ·ˆ .B¯Óˆ ÈÓc22Ì„‡ BÚ·ˆÏ BÏ B˙ B‡ , ¿≈«¿¿»»¿»¿»¿»…
L¯ÁÏ ÌÈˆÚ Ô˙ ,Ì„‡ BÚ·ˆe ¯ÁL ,¯ÁL BÚ·ˆe¿»»…»…¿»»…»«≈ƒ¿»»
ÏÒÙÒ B‡ Ú¯ ‡qk ‰OÚÂ ‰‡ ‡qk Ô‰Ó ˙BOÚÏ23: «¬≈∆ƒ≈»∆¿»»ƒ≈««¿»

˙‡ ÈÏk‰ ÏÚa Ô˙B - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡ƒ«∆«»≈««»»≈«««¿ƒ∆
BÏ Ô˙B - Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰ Ì‡Â ,‰‡ˆB‰‰«»»¿ƒ«»»¿≈»««∆«≈

„·Ïa Á·M‰ ˙‡24‰ˆB¯ ÈÈ‡ :ÈÏk‰ ÏÚa ¯Ó‡ . ∆«∆«ƒ¿«»««««¿ƒ≈ƒ∆
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ו). הלכה וראה 53)מכירה - כרבא (שם השאר ונוטל
יב). הלכה ח פרק והטיפול 54)למעלה הנטיעה בעד

האילנות. והיה.55)בעיבוד לשדה 56)כלומר, היורד
אותה. לעבד עשר 57)נטועה שנים השבח היה אם כגון,

ומהחצי  השבח. חצי שהם שישה, השדה בעל נוטל דינרים,
והנוטע  שליש, שהם ארבעה האריס ייקח הנוטע של השני

של). סימן הטור פי על כרבא. (שם שתות שהם שניים,

.ÊÚËBp‰58„ÈÒÙ‰L ‰È„n‰ È·Ï ˙BÏÈ‡59ÔÎÂ , «≈«ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈
˙BÓ‰a‰ ÏapL ¯ÈÚ‰ Èa ÏL ÁaË60Ìc ÊÈwn‰Â , «»∆¿≈»ƒ∆ƒ≈«¿≈¿««ƒ»

˙B¯ËMa ‰ÚhL ¯ÙBq‰Â ,Ï·ÁL61˙B˜BÈz „nÏÓe , ∆»«¿«≈∆»»«¿»¿«≈ƒ
˙eÚËa „nÏ B‡ ,„nÏ ‡ÏÂ ˙B˜BÈza ÚLtL62ÏÎÂ , ∆»««ƒ¿…ƒ≈ƒ≈¿»¿…

„ÒÙ‰‰ e¯ÈÊÁiL ¯LÙ‡ŒÈ‡L ÌÈn‡‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈»À»ƒ∆ƒ∆¿»∆«¬ƒ«∆¿≈
Ô‰L ;‰‡¯˙‰ ‡Ïa Ô˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - e„ÈÒÙ‰L∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿…«¿»»∆≈

ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈ¯˙Ók63ÏÈ‡B‰ ,ÔzÎ‡ÏÓa eÏczLiL „Ú ¿À¿ƒ¿¿ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿»ƒ
Ì‰ÈÏÚ ¯eav‰ Ô˙B‡ e„ÈÓÚ‰Â64. ¿∆¡ƒ»«ƒ¬≈∆

שאי 59)שם.58) והפסד כראוי, גדילות הנטיעות שאין
מיימוניות). (הגהות הוא להחזיר שהוא 60)אפשר בין

בין  ההפרש שמשלם בשכר שאפילו בשכר, בין בחינם
שאי  הפסד - ה) הלכה למעלה (כמבואר לנבילה כשירה
ואין  בשר בהרבה צורך יש שלפעמים הוא, להחזיר אפשר

משנה). (מגיד מצויות אחרות שלא 61)בהמות שכתבו
מיימוניות). (הגהות לימדם 62)כדין שלא שעה שאותה

(שם). לעולם חוזרת ואינה מופסדת בטעות, לימדם או
כשיפשעו.63) ביותר.64)לסלקם להשתדל עליהם

ה'תש"פ  שבט כ' ש"ק יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
כובש 1) ודין בזמנו, שכיר שכר ליתן שמצוותֿעשה מבאר

הבית. לבעל שכיר שבין סיכסוך ודין שכיר, שכר

.‡¯ÈÎO‰ ¯ÎO ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2BpÓÊa3:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈ƒ≈¿««»ƒƒ¿«∆∆¡«
¯·BÚ - BpÓÊ ¯Á‡Ï B¯Á‡ Ì‡Â .'B‚Â B¯ÎO Ôz˙ BÓBÈa¿ƒ≈¿»¿¿ƒ≈¬¿««¿«≈

LÓM‰ ÂÈÏÚ ‡B·˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa4ÔÈ‡Â . ¿…«¬∆∆∆¡«¿…»»»«∆∆¿≈
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ5¯ÎO „Á‡ .6 ƒ»»∆¬≈«»¿«≈∆»¿«

·iÁ - ÌÈÏk‰ ¯ÎO „Á‡Â ‰Ó‰a‰ ¯ÎO „Á‡Â Ì„‡‰»»»¿∆»¿««¿≈»¿∆»¿««≈ƒ«»
‡Ïa ¯·BÚ - ÔÓÊ ¯Á‡Ï ¯Á‡ Ì‡Â ,BpÓÊa ÔzÏƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈«¿««¿«≈¿…

‰OÚ˙7·LBz ¯‚Â .8Ôz˙ BÓBÈa ÌeMÓ Ba LÈ - «¬∆¿≈»≈ƒ¿ƒ≈
B¯ÎO9‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ BÈ‡ - B¯Á‡ Ì‡Â ,10. ¿»¿ƒ≈¬≈≈¿…«¬∆

(ספר 2) בלילה שעבד שכיר ואחד ביום, שעבד שכיר אחד
ר). עשין ובשכיר 3)המצוות, היום, כל - לילה בשכיר

ב). הל' (להלן הלילה כל - יש 4)יום שניה ואזהרה
ומנאן  שכיר", פעולת תלין "לא יג) (יט, בויקרא בשכיר
בשתי  המצוה שענין לפי אחת, לאֿתעשה למצות רבינו
בזמנו, ונפרעהו השכיר שכר לאחר לא היא: אחת האזהרות
האזהרות  שמשתי המצוה דיני להשלים כדי אלא נכפלו ולא
לילה, לשכיר ומתי יום, לשכיר הפרעון זמן מתי למדים אנו
אמורה  תבוא" "לא שאזהרת ב, הל' לקמן שיבואר כמו
תלין" "לא ומאזהרת היום, כל הפרעון שזמן לילה בשכיר

למנות  ואין הלילה, כל זמנו - יום שכיר שכר שפרעון למדנו
בפניֿעצמה  מצוה - המצוה דין לתשלום בתורה שיבוא מה
המאחר  עובר אמנם רל). 'חינוך' רלח, לאוין המצוות (ספר
בין  - השכיר שכר תשלום רבינו) בדעת המגידֿמשנה (לפי
כלומר, האזהרות, שתי - לילה שכיר ובין יום, שכיר
ובשכיר  לילה, בשכיר האמור בלאו אף עובר יום שבשכיר
ב'ספר  ט שורש (והשווה יום של על אף עובר לילה

לרבינו). טו).5)המצוות' (מכות לוקה אינו המשלם וכל
קיא.6) פעולת 7)ב"מ תלין "לא שנאמר: ממה דרשו, כן

(שם  וכלים בהמה ואפילו אתך, שפעולתו כל - אתך" שכיר
נח,8)קיא:). בני שנצטוו מצות שבע עליו שקיבל גוי זה

בארץ  בינינו להושיבו לנו שמותר לפי "תושב" שמו ונקרא
בארץ  העברה שגם עליו, קיבלן שלא הגוי לעומת ישראל,
וראה  ז, הל' ביאה איסורי מהל' בפי"ד (רבינו אסורה ישראל

ו). הל' זרה עבודה מהל' לא 9)פ"י נאמר שכן שם, ב"מ
שכרו, תתן ביומו בשעריך וגו' ואביון עני שכיר תעשוק

תושב. גר זה "בשעריך" (שם) נאמר 10)ודרשו שכן
ודרשו  תלין", לא וגו' רעך תעשוק "לא יג): יט, (ויקרא
אותו  מיעטה שהתורה ומכאן תושב, גר ולא "רעך" (שם)
שכרו". תתן "ביומו למצותֿהעשה אותו וריבתה הלאו, מן

.·¯ÈÎO ¯ÎO L·Bk‰ Ïk11BLÙ ÏË el‡k - »«≈¿«»ƒ¿ƒ»««¿
epnÓ12¯·BÚÂ .BLÙ ˙‡ ‡O ‡e‰ ÂÈÏ‡Â :¯Ó‡pL ;13 ƒ∆∆∆¡«¿≈»…≈∆«¿¿≈

˙B¯‰Ê‡ Úa¯‡a14‰OÚÂ15,˜LÚz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ : ¿«¿««¿»«¬≈≈ƒ««¬…
,¯ÈÎO ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï ÌeMÓe ,ÏÊ‚z Ïa ÌeMÓeƒ«ƒ¿…ƒ…»ƒ¿À«»ƒ

LÓM‰ ÂÈÏÚ ‡B·˙ ‡Ï ÌeMÓe16Ôz˙ BÓBÈa ÌeMÓe , ƒ…»»»«∆∆ƒ¿ƒ≈
ÌBÈ ¯ÈÎO ?BpÓÊ e‰Ê È‡ .B¯ÎO17Ïk ‰·Bb - ¿»≈∆¿«¿ƒ∆»

‰ÏÈl‰18Ez‡ ¯ÈÎO ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ , ««¿»¿»»∆¡«…»ƒ¿À«»ƒƒ¿
ÂÈÏÚÂ ,ÌBi‰ Ïk ‰·Bb - ‰ÏÈÏ ¯ÈÎOe ;¯˜a „Ú«…∆¿ƒ«¿»∆»«¿»»

B¯ÎO Ôz˙ BÓBÈa :¯Ó‡19ÌBÈ ÏL ˙BÚL ¯ÈÎOe .20 ∆¡«¿ƒ≈¿»¿ƒ»∆
ÌBi‰ Ïk ‰·Bb -21‰·Bb - ‰ÏÈÏ ÏL ˙BÚL ¯ÈÎOe ; ∆»«¿ƒ»∆«¿»∆

‰ÏÈl‰ Ïk22˙aL ¯ÈÎO .23,‰L ¯ÈÎO ,L„Á ¯ÈÎO , »««¿»¿ƒ«»¿ƒ…∆¿ƒ»»
Úe·L ¯ÈÎO24ÌBia ‡ˆÈ :25‰·Bb -26‡ˆÈ ;ÌBi‰ Ïk ¿ƒ»«»»«∆»«»»

‰ÏÈl‰ (B˙B‡) Ïk ‰·Bb - ‰ÏÈla27. ««¿»∆»««¿»

ãycew zegiyn zecewpã

`le" - epnfa xikyd xky ozil aeigd lr zxacn ef dkld
."ynyd eilr `eaz

מה  את מקיים שהקב"ה חז"ל אמרו הרי השאלה, וידועה
שכר  משלם הוא אין ומדוע לעשות, לישראל אומר שהוא
התשלום  ודוחה מצוה, לקיים שמסיים פעם בכל ליהודי
לעשותם  "היום חז"ל כמאמר הבא, לעולם היינו ל"מחר"

שכרם". לקבל ומחר
ית' לה' משועבדים אנו ימינו שכל שכיון המתרצים יש
שכירות, של אחד זמן הם האדם חיי שכל הרי ולעבודתו,
ואם  לבסוף אלא משתלמת אינה ששכירות הוא הדין והרי
עד  תלין' ב'בל עובר אינו מסוימת לתקופה פועל שכר

התקופה. כל שעוברת
אימתי  והרמב"ן הרמב"ם נחלקו המצוות, שכר בענין והנה
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מתן  זמן הוא עוה"ב הרמב"ם לשיטת שכרן, מתן הוא
אחר  לאדם שבאים לפי בגן־עדן היינו מצוות, של שכרן
הקבלה) בתורת ההכרעה היא (וכך הרמב"ן ואילו העוה"ז,
שהקב"ה  נמצא וא"כ התחיה עולם היינו הבא שעולם סובר
זה  מתאים ואיך המשיח, לימות עד יהודי של שכרו מאחר

הנ"ל. ההלכה עם
מאמר  את אדה"ז שמבאר מה פי על הוא בזה והביאור
הקב"ה  שנתאוה הוא העולם־הזה בריאת "תכלית חז"ל
ידי  על נפעל זה וענין בתחתונים", זו דירה יתברך לו להיות

במשך ועבודתנו מעשינו כל lkכל ידי על הגלות זמן
העבודה  נשלמת כולם ובצירוף הדורות שבכל ישראל
עבודת  זה, ולפי התחתון. הזה בעולם דירה יתברך לו להיות
הוא  והדין אחת", "שכירות היא הגלות בזמן ישראל  כל
עד  לשלם חייב שאינו מסוימת לעבודה פועל ששכר שמי
לאחר  הקב"ה יכול איך יובן ובזה כולם. העבודה שיסיים

הרמב"ם). (כדעת עוה"ב או התחיה לעולם עד השכר
מדמים  בהם המקומות שכל יוצא, שלפי־זה קשה, ועדיין
מחוייב  הבית שבעל לתשלום המצוה שכר את חכמים
והלא  הבא, שבעולם לשכר רק כוונתם לפועל, לשלם

שבכתב. בתורה מפורשים שכר סוגי הרבה
שמחזיקה  התורה מקיים כשיהודי בזה: הביאור לומר ויש
חוקות  ולילה יומם בריתי לא ("אם העולם את ומקיימת
במעשה  לקב"ה שותף נעשה הוא שמתי") לא וארץ שמים
לבעל  ביצים ש"הנותן הוא בשותפים והדין בראשית,
שיצאו  עד עליהן התרנגולים להושיב התרנגולים
ביניהם" הריוח ויהי' התרנגולים בעל אותן ויגדל האפרוחים
העבודה  גמר לאחר בשווה ביניהם שיהיה לריוח נוסף הנה
יום", בכל ומזונו עמלו שכר "להעלות הביצים בעל צריך
ישנו  "לעתיד־לבא" שיהיה לריוח שבנוסף בעניינינו הוא וכן
ליהודים  לתת - העבודה זמן במשך - הזה בזמן גם חיוב

כדבעי. עבודתם לבצע שיוכלו כדי ומזונם" עמלם "שכר
(b oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

."epnn eytp lhp eli`k xiky xky yaekd lk"

נפשו". את נושא הוא "ואליו הפסוק את מביא וכראיה
שוה  חברו את הגוזל "כל כשכתב גזילה בהלכות אבל
"כן  הפסוק את הביא ממנו..." נשמתו נוטל כאילו פרוטה
לא  שם, כי יקח". בעליו נפש את בצע בוצע כל ארחות
ממש  נשמתו נטילת שנקרא התוס') (כדעת הרמב"ם סובר
אלא  לקנות", במה לו ואין כבד רעב שפעמים "משום
הנגזל  של בעל־כורחו מהחפץ הבעלות וביטול שהפקעת

" זה מהפסוק eli`kהרי נלמד ולכן ממנו", נשמתו נוטל
בעלותו  מצויינת זה בפסוק כי יקח" בעליו נפש "את

הוא שעניינה נש enkשהופקעה מתו.נטילת

נפשו" את נושא הוא "ואליו הפסוק את הביא כאן, אבל
יקח"), בעליו ("..נפש הנ"ל הפסוק בסמוך הובא שבגמ' אף
הוא  ממנו" נפשו נטל ש"כאילו שכיר שכר הכובש כאן כי
זה  לשכר נפשו את ונושא סומך השכיר כי ממש כפשוטו

ביתו. בני ופרנסת פרנסתו עבור
(40 'rde 116 'r a"lg y"ewl it lr)

כסףֿמשנה).11) (ראה עולמית לו לשלם שלא ובדעתו
ורב 12) הונא רב נחלקו שם, ובגמרא קיב. שם ברייתא

את  נושא הוא "ואליו באמרה: התורה התכוונה למי חסדא,
השוכר  כלומר, (שוכר) גזלן" של "נפשו אומר אחד נפשו";
של  "נפשו אמר וחד לעצמו. מיתה וגורם הכבישה על נענש
ממנו  נפשו ונטל לשכיר הרגו כאילו כלומר, (שכיר) נגזל"

שם). (רש"י קשה שלא 13)וייענש שבדעתו הזה הכובש
לעולם. ובדעתו 14)לשלם השכיר, שכר המשהה אבל

ולאֿ בעשה אלא עובר אינו - יותר מאוחר בזמן לפרעו
תעשוק" "לא משום אבל ה) הל' להלן (כמבואר תעשה

(כסףֿמשנה). עובר אינו תגזול" כנוסחת 15)ו"לא שם,
ובשל 16)הרי"ף. לילה, של על אף עובר יום בשכיר שכן

למעלה  שהבאנו המגידֿמשנה (כדברי יום של על אף לילה
ג). שקיעת 17)הערה עד ביום, לעבודה עצמו שהשכיר

השחר 18)החמה. שעלה וכיון זמנו. הלילה כל כלומר,
בלאֿתעשה. עובר - פרעו עליו 19)ולא תבוא לא וגומר:

(נאמר  איפכא" "ואימא שאלו: ובגמרא קי:) (שם השמש
תבוא" ו"לא לילה בשכיר תלין" ד"לא זאתֿאומרת ההיפך)
לבסוף". אלא משתלמת אינה "שכירות והשיבו יום, בשכיר
לאחר  אלא בשכירות התשלומין חובת אין כלומר,
"לא  הכתוב להעמיד אין ולפיכך העבודה. כל שנסתיימה

בשכי  אלא השמש" עליו יום,תבוא שכיר שהרי לילה, ר
אין  פג:), שם (ראה החמה שקיעת עם נגמרת ששכירותו
השמש, שקיעת עם אלא השוכר על חלה התשלומין חובת
וכמו  פרעונו? זמן לפני השכר לפרוע הכתוב מזהיר וכיצד
לאחר  שלא המזהיר - תלין" "לא הכתוב להעמיד  אין כן,
לילה  בשכיר שהרי יום, בשכיר אלא - הבוקר עד ולפרוע

הבוקר. עם אלא התשלומין חובת ששכירותו 20)אין
הוא. יום ועדיין עובר 21)נגמרת, השמש ששקעה וכיון

קודם  השכירות בתשלום נתחייב שהרי תבוא", "לא על
השמש. שם.22)שבאה עצמו 23)כרב, שהשכיר

ימים. שנים.24)לשבוע לשבע שנסתיים 25)לשמיטה,
ביום. השכירות כל 26)חוזה או השבת כל בעד שכרו

לבסוף. אלא משתלמת שכירות שאין שם.27)השמיטה,

.‚Ô˙28B˙ÈlË29Ôn‡Ï30BÚÈ„B‰Â ,d¯Ó‚e ,31elÙ‡ , »««ƒ¿À»¿»»¿ƒ¬ƒ
BÈ‡ Ôn‡‰ „Èa ÈÏk‰L ÔÓÊ Ïk - ÌÈÓÈ ‰¯OÚ B¯Á‡≈¬¬»»»ƒ»¿«∆«¿ƒ¿«»À»≈

¯·BÚ32‰nÁ ÂÈÏÚ ‰Ú˜ML ÔÂÈk - ÌBi‰ ÈˆÁa d˙ . ≈¿»»«¬ƒ«≈»∆»¿»»»«»
ÔÈÏz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ33‡È‰ ˙e¯ÈÎOk ˙eÏaw‰L ;34, ≈ƒ«»ƒ∆««¿»ƒ¿ƒƒ

.BpÓÊa BÏ ÔzÏ ·iÁÂ¿«»ƒ≈ƒ¿«

קיב.28) לבעל 31)בקבלנות.30)לתקנה.29)שם,
בא. ולא - לקחתה ויבוא שגמרה אני 32)הטלית שאין

פעולתו  אין שהרי אתך" שכיר פעולת תלין "לא בו קורא
מקובצת'). ('שיטה האומן אצל אלא אמרו 33)אצלו וכן
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ו). הלכה וראה 53)מכירה - כרבא (שם השאר ונוטל
יב). הלכה ח פרק והטיפול 54)למעלה הנטיעה בעד

האילנות. והיה.55)בעיבוד לשדה 56)כלומר, היורד
אותה. לעבד עשר 57)נטועה שנים השבח היה אם כגון,

ומהחצי  השבח. חצי שהם שישה, השדה בעל נוטל דינרים,
והנוטע  שליש, שהם ארבעה האריס ייקח הנוטע של השני

של). סימן הטור פי על כרבא. (שם שתות שהם שניים,

.ÊÚËBp‰58„ÈÒÙ‰L ‰È„n‰ È·Ï ˙BÏÈ‡59ÔÎÂ , «≈«ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈
˙BÓ‰a‰ ÏapL ¯ÈÚ‰ Èa ÏL ÁaË60Ìc ÊÈwn‰Â , «»∆¿≈»ƒ∆ƒ≈«¿≈¿««ƒ»

˙B¯ËMa ‰ÚhL ¯ÙBq‰Â ,Ï·ÁL61˙B˜BÈz „nÏÓe , ∆»«¿«≈∆»»«¿»¿«≈ƒ
˙eÚËa „nÏ B‡ ,„nÏ ‡ÏÂ ˙B˜BÈza ÚLtL62ÏÎÂ , ∆»««ƒ¿…ƒ≈ƒ≈¿»¿…

„ÒÙ‰‰ e¯ÈÊÁiL ¯LÙ‡ŒÈ‡L ÌÈn‡‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈»À»ƒ∆ƒ∆¿»∆«¬ƒ«∆¿≈
Ô‰L ;‰‡¯˙‰ ‡Ïa Ô˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - e„ÈÒÙ‰L∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿…«¿»»∆≈

ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈ¯˙Ók63ÏÈ‡B‰ ,ÔzÎ‡ÏÓa eÏczLiL „Ú ¿À¿ƒ¿¿ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿»ƒ
Ì‰ÈÏÚ ¯eav‰ Ô˙B‡ e„ÈÓÚ‰Â64. ¿∆¡ƒ»«ƒ¬≈∆

שאי 59)שם.58) והפסד כראוי, גדילות הנטיעות שאין
מיימוניות). (הגהות הוא להחזיר שהוא 60)אפשר בין

בין  ההפרש שמשלם בשכר שאפילו בשכר, בין בחינם
שאי  הפסד - ה) הלכה למעלה (כמבואר לנבילה כשירה
ואין  בשר בהרבה צורך יש שלפעמים הוא, להחזיר אפשר

משנה). (מגיד מצויות אחרות שלא 61)בהמות שכתבו
מיימוניות). (הגהות לימדם 62)כדין שלא שעה שאותה

(שם). לעולם חוזרת ואינה מופסדת בטעות, לימדם או
כשיפשעו.63) ביותר.64)לסלקם להשתדל עליהם

ה'תש"פ  שבט כ' ש"ק יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
כובש 1) ודין בזמנו, שכיר שכר ליתן שמצוותֿעשה מבאר

הבית. לבעל שכיר שבין סיכסוך ודין שכיר, שכר

.‡¯ÈÎO‰ ¯ÎO ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2BpÓÊa3:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈ƒ≈¿««»ƒƒ¿«∆∆¡«
¯·BÚ - BpÓÊ ¯Á‡Ï B¯Á‡ Ì‡Â .'B‚Â B¯ÎO Ôz˙ BÓBÈa¿ƒ≈¿»¿¿ƒ≈¬¿««¿«≈

LÓM‰ ÂÈÏÚ ‡B·˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa4ÔÈ‡Â . ¿…«¬∆∆∆¡«¿…»»»«∆∆¿≈
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ5¯ÎO „Á‡ .6 ƒ»»∆¬≈«»¿«≈∆»¿«

·iÁ - ÌÈÏk‰ ¯ÎO „Á‡Â ‰Ó‰a‰ ¯ÎO „Á‡Â Ì„‡‰»»»¿∆»¿««¿≈»¿∆»¿««≈ƒ«»
‡Ïa ¯·BÚ - ÔÓÊ ¯Á‡Ï ¯Á‡ Ì‡Â ,BpÓÊa ÔzÏƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈«¿««¿«≈¿…

‰OÚ˙7·LBz ¯‚Â .8Ôz˙ BÓBÈa ÌeMÓ Ba LÈ - «¬∆¿≈»≈ƒ¿ƒ≈
B¯ÎO9‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ BÈ‡ - B¯Á‡ Ì‡Â ,10. ¿»¿ƒ≈¬≈≈¿…«¬∆

(ספר 2) בלילה שעבד שכיר ואחד ביום, שעבד שכיר אחד
ר). עשין ובשכיר 3)המצוות, היום, כל - לילה בשכיר

ב). הל' (להלן הלילה כל - יש 4)יום שניה ואזהרה
ומנאן  שכיר", פעולת תלין "לא יג) (יט, בויקרא בשכיר
בשתי  המצוה שענין לפי אחת, לאֿתעשה למצות רבינו
בזמנו, ונפרעהו השכיר שכר לאחר לא היא: אחת האזהרות
האזהרות  שמשתי המצוה דיני להשלים כדי אלא נכפלו ולא
לילה, לשכיר ומתי יום, לשכיר הפרעון זמן מתי למדים אנו
אמורה  תבוא" "לא שאזהרת ב, הל' לקמן שיבואר כמו
תלין" "לא ומאזהרת היום, כל הפרעון שזמן לילה בשכיר

למנות  ואין הלילה, כל זמנו - יום שכיר שכר שפרעון למדנו
בפניֿעצמה  מצוה - המצוה דין לתשלום בתורה שיבוא מה
המאחר  עובר אמנם רל). 'חינוך' רלח, לאוין המצוות (ספר
בין  - השכיר שכר תשלום רבינו) בדעת המגידֿמשנה (לפי
כלומר, האזהרות, שתי - לילה שכיר ובין יום, שכיר
ובשכיר  לילה, בשכיר האמור בלאו אף עובר יום שבשכיר
ב'ספר  ט שורש (והשווה יום של על אף עובר לילה

לרבינו). טו).5)המצוות' (מכות לוקה אינו המשלם וכל
קיא.6) פעולת 7)ב"מ תלין "לא שנאמר: ממה דרשו, כן

(שם  וכלים בהמה ואפילו אתך, שפעולתו כל - אתך" שכיר
נח,8)קיא:). בני שנצטוו מצות שבע עליו שקיבל גוי זה

בארץ  בינינו להושיבו לנו שמותר לפי "תושב" שמו ונקרא
בארץ  העברה שגם עליו, קיבלן שלא הגוי לעומת ישראל,
וראה  ז, הל' ביאה איסורי מהל' בפי"ד (רבינו אסורה ישראל

ו). הל' זרה עבודה מהל' לא 9)פ"י נאמר שכן שם, ב"מ
שכרו, תתן ביומו בשעריך וגו' ואביון עני שכיר תעשוק

תושב. גר זה "בשעריך" (שם) נאמר 10)ודרשו שכן
ודרשו  תלין", לא וגו' רעך תעשוק "לא יג): יט, (ויקרא
אותו  מיעטה שהתורה ומכאן תושב, גר ולא "רעך" (שם)
שכרו". תתן "ביומו למצותֿהעשה אותו וריבתה הלאו, מן

.·¯ÈÎO ¯ÎO L·Bk‰ Ïk11BLÙ ÏË el‡k - »«≈¿«»ƒ¿ƒ»««¿
epnÓ12¯·BÚÂ .BLÙ ˙‡ ‡O ‡e‰ ÂÈÏ‡Â :¯Ó‡pL ;13 ƒ∆∆∆¡«¿≈»…≈∆«¿¿≈

˙B¯‰Ê‡ Úa¯‡a14‰OÚÂ15,˜LÚz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ : ¿«¿««¿»«¬≈≈ƒ««¬…
,¯ÈÎO ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï ÌeMÓe ,ÏÊ‚z Ïa ÌeMÓeƒ«ƒ¿…ƒ…»ƒ¿À«»ƒ

LÓM‰ ÂÈÏÚ ‡B·˙ ‡Ï ÌeMÓe16Ôz˙ BÓBÈa ÌeMÓe , ƒ…»»»«∆∆ƒ¿ƒ≈
ÌBÈ ¯ÈÎO ?BpÓÊ e‰Ê È‡ .B¯ÎO17Ïk ‰·Bb - ¿»≈∆¿«¿ƒ∆»

‰ÏÈl‰18Ez‡ ¯ÈÎO ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ , ««¿»¿»»∆¡«…»ƒ¿À«»ƒƒ¿
ÂÈÏÚÂ ,ÌBi‰ Ïk ‰·Bb - ‰ÏÈÏ ¯ÈÎOe ;¯˜a „Ú«…∆¿ƒ«¿»∆»«¿»»

B¯ÎO Ôz˙ BÓBÈa :¯Ó‡19ÌBÈ ÏL ˙BÚL ¯ÈÎOe .20 ∆¡«¿ƒ≈¿»¿ƒ»∆
ÌBi‰ Ïk ‰·Bb -21‰·Bb - ‰ÏÈÏ ÏL ˙BÚL ¯ÈÎOe ; ∆»«¿ƒ»∆«¿»∆

‰ÏÈl‰ Ïk22˙aL ¯ÈÎO .23,‰L ¯ÈÎO ,L„Á ¯ÈÎO , »««¿»¿ƒ«»¿ƒ…∆¿ƒ»»
Úe·L ¯ÈÎO24ÌBia ‡ˆÈ :25‰·Bb -26‡ˆÈ ;ÌBi‰ Ïk ¿ƒ»«»»«∆»«»»

‰ÏÈl‰ (B˙B‡) Ïk ‰·Bb - ‰ÏÈla27. ««¿»∆»««¿»

ãycew zegiyn zecewpã

`le" - epnfa xikyd xky ozil aeigd lr zxacn ef dkld
."ynyd eilr `eaz

מה  את מקיים שהקב"ה חז"ל אמרו הרי השאלה, וידועה
שכר  משלם הוא אין ומדוע לעשות, לישראל אומר שהוא
התשלום  ודוחה מצוה, לקיים שמסיים פעם בכל ליהודי
לעשותם  "היום חז"ל כמאמר הבא, לעולם היינו ל"מחר"

שכרם". לקבל ומחר
ית' לה' משועבדים אנו ימינו שכל שכיון המתרצים יש
שכירות, של אחד זמן הם האדם חיי שכל הרי ולעבודתו,
ואם  לבסוף אלא משתלמת אינה ששכירות הוא הדין והרי
עד  תלין' ב'בל עובר אינו מסוימת לתקופה פועל שכר

התקופה. כל שעוברת
אימתי  והרמב"ן הרמב"ם נחלקו המצוות, שכר בענין והנה
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היום, בחצי לו בנתנה שהלא תימה וזה (שם), בברייתא
תלין" "לא אבל כאן, יש השמש" עליו תבוא  "לא משום
כך  על תמה וכבר ב). הל' (לעיל ביום יצא כדין כאן, אין
שמכאן  אומר ובלחםֿמשנה בתימה, והניחו בכסףֿמשנה
יום  שבשל ג) בהערה (שהבאנו המגידֿמשנה לדעת סיוע
והעדיף  מהם, אחד רבינו והזכיר לילה, של על אף עובר
החידוש  את להדגיש כדי תלין" ד"לא לאו את להזכיר
יום. של על האמור תבוא", "לא על עובר שהוא וכלֿשכן

הכלי 34) בשבח קונה האומן שאין - שם ששת כרב
"לא  משום ועובר כשכיר ודינו ד), הל' פ"י למעלה (כמבואר
קונה  אומן האומר שלדעת שם, בגמרא (כמבואר תלין"
לפי  תלין" "בל על עובר הטלית בעל אין שלו, והשבח
אלא  עבודה, שכר אינו לשלם מחויב שבעלֿהבית שהכסף

כמילוה. והם האומן, לו שמוכר השבח דמי

.„BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰35¯Ó‡ ,ÌÈÏÚBt ÈÏ ¯ÎOe ‡ˆ : »≈ƒ¿≈¿…ƒ¬ƒ»«
ÔÈ¯·BÚ ÔÈ‡ Ì‰ÈL - ˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ ÌÎ¯ÎO :Ì‰Ï»∆¿«¿∆«««««ƒ¿≈∆≈»¿ƒ

‰Ê ,ÔÈÏz Ïa ÌeMÓ36Ô¯ÎO ‡lL ÈÙÏ37‰ÊÂ ,38ÈÙÏ ƒ«»ƒ∆¿ƒ∆…¿»»¿∆¿ƒ
BÏˆ‡ Ô˙lÚt ÔÈ‡L39ÌÎ¯ÎO :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â ; ∆≈¿À»»∆¿¿ƒ…»«»∆¿«¿∆

¯·BÚ ÁÈÏM‰ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ40¯·BÚ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡ . «««««ƒ«»ƒ«≈≈«≈≈
BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÈÎO‰ BÚ·zL ÔÓÊa ‡l‡41Ì‡ Ï·‡ ; ∆»ƒ¿«∆¿»«»ƒ¿…»«¬»ƒ

BÏ Ôzi ‰Ó BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ BÚ·zL B‡ ,BÚ·z ‡Ï42B‡ , …¿»∆¿»¿…»»«ƒ≈
e‰ÁÓ‰L43¯Á‡ Ïˆ‡44Ïa˜Â45¯eËt ‰Ê È¯‰ -46. ∆ƒ¿»≈∆«≈¿ƒ≈¬≈∆»

קי.35) "לא 37)בעלֿהבית.36)שם, בו קורא אני ואין
עובר, בעלֿהבית אמנם שם), (רש"י שכיר" פעולת תלין
לך  לרעך, תאמר "אל משום: הפועל, שכר משהה כשהוא
וראה  ז, סעיף שלט סי' (חושןֿמשפט אתך" ויש - ושוב

ג). "פעולת 39)השליח.38)הלכה בו קורא אני ואין
שם). (רש"י פירש 40)שכיר" ולא סתם, ששכרם שכל

וכתב  (מגידֿמשנה). עליו שכרם - בעלֿהבית על שכרכם
השליח  של אינה שהמלאכה יודעים הפועלים שאם ה'טור',
על  עובר אינו כך ומתוך שכרם, לשלם חייב השליח אין -

תלין". שנאמר 41)"בל ממה שם, בגמרא למדוהו
תובע  כשהשכיר לדעתך, כלומר: אתך אתך" שכיר "פעולת
השכר  השהיית - תובע כשאינו אבל מדעתו, משהה והשוכר

היא. השכיר במזומנים 42)מדעת מעות השוכר ביד שאין
כמבואר  במזומנים, שכרו נוטל (שהשכיר לשכיר לשלם
שם, למדו זה דין גם מגידֿמשנה). – י. הל' פ"ט למעלה
כסף. אתך כשיש כלומר, "אתך" תורה שכתבה ממה

בפירוש 43) רבינו (לשון לפורעו" תחתיו אחר "שהכניס
לשוכר 44)המשנה). לו אין ואפילו שולחני, או חנוני

שלט). סי' (שם כלום האחר עליו 45)אצל קיבל האחר
סי' ה'טור' כתב וכן השני, בפירושו (כסףֿמשנה לפרעו
רל, מצוה וה'חינוך' לו". ליתן (השולחני) עליו "וקיבל שלט
ההמחאה). על הסכים שהפועל היינו הפועל", "וקיבל כתב

שם 46) (בגמרא האחר פרע לא אפילו עובר השוכר ואין
שכרו  ולתבוע לחזור יכול הפועל אם ששת, ורב רבה נחלקו
ביאר  ורבינו שילם. לא אצלו שהמחהו כשזה מבעלֿהבית,
ולוה). מלוה מהל' ובפט"ז מכירה, מהלכות בפ"ו חזרה דיני

.‰‰‰Ln‰47¯ÈÎO ¯ÎO48ÏÚ Û‡ ,BpÓÊ ¯Á‡ „Ú ««¿∆¿«»ƒ«««¿«««

‰OÚ˙ ‡ÏÂ ‰OÚa ¯·Ú ¯·kL Èt49·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ∆¿»»««¬≈¿…«¬∆¬≈∆«»
ÏL Â‡Ï ÏÚ ¯·BÚ - ‰‰LiL ˙Ú ÏÎÂ .„iÓ ÔzÏƒ≈ƒ»¿»≈∆«¿∆≈«»∆

Ì‰È¯·c50.·eLÂ CÏ EÚ¯Ï ¯Ó‡z Ï‡ :¯Ó‡pL , ƒ¿≈∆∆∆¡««…«¿≈¬≈»

קי:47) שם מאוחר 48)ברייתא, לזמן לפרעו ובדעתו
ו'עשה', אזהרות בארבע עובר שהוא מכובש להבדיל יותר,

ב. הל' למעלה כמו 49)כמבואר ואילך, מכאן עובר ואינו
ש"עד  יודע איני תלין" "לא שנאמר "ממשמע (שם) שאמרו
עובר  שאינו מלמד בוקר"? "עד לומר תלמוד מה בוקר",

בלבד". ראשון בוקר עד בספרי 50)אלא שנאמרו דברים
קבלה. דברי בתלמוד: נ"ך.

.ÂBpÓÊa BÚ·˙e ,ÌÈ„Úa B¯ÎOL ¯ÈÎO Ïk51¯Ó‡Â , »»ƒ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿»«
E¯ÎO EÏ Èz˙ :˙Èa‰ ÏÚa52‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÈÎO‰Â , ««««ƒ»«ƒ¿¿»¿¿«»ƒ≈…

¯ÈÎO‰ Ú·MiL ,ÌÈÓÎÁ ewz - ÌeÏk ÈzÏË53 »«¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»««»ƒ
ıÙÁ ˙ËÈ˜a54ÈtÓ ;ÏËBÂ ÚaL Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈÂ55 ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ…¿ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ¿≈

„e¯Ë ˙Èa‰ ÏÚaL56ÂÈÏÚBÙa57‡OB ¯ÈÎO‰ ‰ÊÂ , ∆««««ƒ»¿¬»¿∆«»ƒ≈
‰ÊÏ BLÙ58ÚaL ¯ÈÎO‰ - ÔË˜ ¯ÈÎO‰ ‰È‰ elÙ‡ . «¿»∆¬ƒ»»«»ƒ»»«»ƒƒ¿»

ÏËBÂ59ÏBÎiL CBzÓ - ÌÈ„Úa ‡lL B¯ÎO .60:¯ÓBÏ ¿≈¿»∆…¿≈ƒƒ∆»«
:¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,EÈz¯ÎO ‡ÏÂ ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï…»¿»ƒ≈»¿…¿«¿ƒ∆¡»«

E¯ÎO EÏ Èz˙Â EÈz¯ÎO61˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈÂ ; ¿«¿ƒ¿»«ƒ¿¿»¿¿ƒ»«««««ƒ
˙q‰62,˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,Ô˙pL ∆≈∆»«¿««»ƒ»¿ƒ¿»

˙BÚh‰ ¯‡Lk63BÈ‡ - B¯ÎOL „Á‡ „Ú BÏ ‰È‰ . ƒ¿»«¿»»»≈∆»∆¿»≈
ÌeÏk BÏ ÏÈÚBÓ64BpÓÊ ¯Á‡ BÚ·z Ì‡ ÔÎÂ .65ÏÚ Û‡ , ƒ¿¿≈ƒ¿»««¿«««

ÌÈ„Úa B¯ÎOL Èt66ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ƒ∆¿»¿≈ƒ«ƒ≈¬≈»»
‰È‡¯‰67˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; »¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«««««ƒ
˙q‰68BpÓÊ Ïk BÚ·zL ‰È‡¯ ‡È·‰ .69‰ -‰Ê È¯ ∆≈≈ƒ¿»»∆¿»»¿«¬≈∆

‰ÚÈ·z ÏL ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÏËBÂ ÚaL70?„ˆÈk . ƒ¿»¿≈»«∆¿ƒ»≈«
ÏÈÏ Ïk BpÓÊ - ·¯Ú‰ „Ú ÈL ÌBÈa BnÚ ‰OBÚ ‰È‰»»∆ƒ¿≈ƒ«»∆∆¿«»≈

ÏËBÂ ÚaL BÈ‡ ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ,ÈLÈÏL71Ì‡Â ; ¿ƒƒ««¿ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿ƒ
‰Ê È¯‰ - ÈLÈÏL ÏÈÏ Ïk BÚ·Bz ‰È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰≈ƒ≈ƒ∆»»¿»≈¿ƒƒ¬≈∆
ÈÚÈ·¯ ÏÈlÓ Ï·‡ ,ÈLÈÏL ÌBÈ Ïk ÏËBÂ ÚaLƒ¿»¿≈»¿ƒƒ¬»ƒ≈¿ƒƒ

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ‰‡Ï‰Â72Ì‡ ÔÎÂ . »»¿»«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿≈ƒ
ÈLÈÓÁ ÌBÈ „Ú CÏB‰Â BÚ·Bz ‰È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰73- ≈ƒ≈ƒ∆»»¿¿≈«¬ƒƒ

ÈLÈÓÁ ÌBÈ Ïk ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰74. ¬≈∆ƒ¿»¿≈»¬ƒƒ

כמבואר 51) לילה, בשכיר היום וכל יום, בשכיר הלילה כל
ב. הל' סי'52)למעלה חושןֿמשפט (שו"ע קצתו או כולו

א). א.53)פט, הן: תקנות שתי כלומר, מד: שבועות
הוא  השכיר ב. לשוכר; שכיר שבין בסכסוך שבועה תיקנו
כדין  שכיר דין תורה, שמדין הדברים: ביאור ונוטל. שנשבע
כגון  הכל, וכופר נשבע במקצת שהמודה ונטען, טוען כל
ונטען  טוען פ"א (ראה פטור - לך נתתיו או להד"ם שטוען
להפיס  כדי בשכיר שבועה שתיקנו הם וחכמים ג). ב, הל'
הלכה  להלן (כמבואר נפש בפחי ילך שלא השכיר של דעתו
הנשבעים  כל כדין ופטור, נשבע בעלֿהבית הדין ומיסוד ז),
אלא  מד:), (שבועות משלמים ואינם נשבעים שהם שבתורה
רבינו  שמבאר (כמו בפועלים הוא טרוד שבעלֿהבית מפני
והעבירוה  מבעלֿהבית השבועה חכמים עקרו והולך)
מן  שבועה חייב כשהשוכר אפילו ונוטל נשבע והוא לשכיר,
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שם). שו"ע (ראה במקצת מודה שהוא כגון התורה,
שבועות 54) מהל' בפי"א (כמבואר בידו כשספרֿתורה

טוען  מהל' פ"א (ראה ונוטלים הנשבעים כל כדין ח). הלכה
משבועות  פ"ז בירושלמי הדברים ומקור ב). הלכה ונטען

ז. מבעלֿהבית 55)הל' השבועה עקרו לפיכך כלומר,
לשכיר.והעבירו  נתן 56)ה ולא שנתן וכסבור שוכר, והוא

מה.). טרוד 57)(שם שהוא מפני אחד, בפועל והואֿהדין
הבית, "בעל (שם) שבועות בירושלמי אמרו וכן בעסקיו.
שם, (ר"ן לשכיר" שבועה תיקנו מרובין שעסקיו ע"י

שם). במשנה, רבינו פירוש בדבר 58)והשווה "ומדקדק

שם). המשנה, בפירוש (רבינו כפי 59)יותר" רבינו דברי
ונוטל  נשבע קטן הוא אפילו - שהשכיר שלפנינו, הנוסחא
משביעין  "אין לח:) (שבועות אמרו שהרי תימה, דברי הם -
"אין  וכתב בהשגותיו הראב"ד מזה הסתייג וכבר הקטן" את
הטור  אולם לקטן". שבועה שנמסור זה על מסכמת הדעת
לשונה: וזו רבינו בדברי אחרת נוסחא שראה מעיד, פט בסי'
מעיד  עוז (ובמגדל ונוטל" נשבע - קטן השכור אם "אפילו
הוא  וכן רבינו בחתימת מוגה בספר זו נוסחא שמצא
אטלס) הוצאת רבינו, מכת"י תורה משנה מספר בקטעים
אין  הוא קטן השוכר אם אפילו ונוטל נשבע השכיר כלומר,
רבינו  (כלשון קטן" בטענת נשבעין "אין כאן: אומרים
התובע  הוא גדול, שהוא שהשכיר, מפני ז), הל' פ"ב למעלה
והיכא. ד"ה מב: שבועות מיגאש הר"י (וכ"כ הנשבע והוא
זו  ונוסחה עיי"ש). למלך, המשנה תמיהת מתיישבת ובזה
ונטען  טוען מהל' בפ"ה לקמן רבינו שכתב למה מתאימה
השכיר. כגון ונוטלין הנשבעין מן התובע היה "ואם יא: הל'
משנה  במגיד (וראה הקטן" מן ונוטל נשבע זה הרי . .
במל"מ  וראה "השכיר" שגורסים הספרים נוסחת שמקיים

עליו). מה:61)השוכר.60)שתמה שבועות
ונשבע 62) בכל, הכופר את הגמרא חכמי שחייבו שבועה

יג). הל' שבועות מהל' פי"א (ראה חפץ נקיטת בלי
מן 63) נשבע - במקצת שהמודה ונטען, טוען כל כדין

מלשלם. ופטורים היסת, - הכל וכופר ודינו 64)התורה,
תקנה  חכמים עשו לא כאן שעד בעדים, שלא שכרו כדין
עדות  שיש כגון לנו, ברור השכירות כשעצם אלא בשכיר
אחד, עד אלא לו כשאין אבל ששכרו, עדים בשני גמורה
את  מחייבת רק אלא והחלטית, מבררת עדות עדותו שאין

בשבועה, העד להכחיש שכנגד בשכיר הצד תקנה עשו לא
מגידֿמשנה). (ע"פ ונטען טוען בכל מאשר כגון 65)יותר

שעבר  אחר לילה ושכיר הלילה, כל שעבר אחר יום שכיר
היום. עובר 66)כל בעלֿהבית אין חזקה נאמן, השוכר

קיג). (בבאֿמציעא שכרו משהה השכיר ואין תלין", "בל  על
שתבעו 67) או פרעו שלא ראיה להביא השכיר על כלומר,

והולך. רבינו שמבאר וכמו זמנו, בכל.68)כל כופר כדין
שלא 69) בחזקה היינו בתביעה, היה לגבייה הראוי הזמן כל

אמר  ולא הזמן, בסוף עדים בפני השכיר שתבעו כגון פרע,
יב). ס"ק פט סי' סמ"ע (ע"פ ושוב בלך דחהו אלא פרעתי

יג).70) ס"ק שם, (סמ"ע התביעה זמן באורך כלומר,
שלישי.71) ליל כל תבעו לא שעות 72)אם י"ב היינו

התביעה. זמן לתבוע 73)כאורך שהפסיק אחר פירוש,
שעות). כ"ד (היינו וביומו ד' בליל ותבע חזר ג' ביום

יממות,74) שתי לו נותנים אין ולמה לעולם. וכן ויומו. לילו

ג' יום כל לו לשלם מחוייב והיה ג' ליל כל תבעו שהרי
אז  שהיה נמצא ערב, לעת תבע שלא מפני שילם? ולא
אמנם  הועילה ד' ליל בתחילת וכשתבעו פרוע, בחזקת
חדשה  כתביעה נחשבת אבל נפרע, שלא להאמינו זו תביעה
שם  סמ"ע (ע"פ בלבד תביעה אותה נגד זמן לפועל ונותנים
שהוא  זמן כל לעולם, וכן שם). 'פרישה' וראה יג, ס"ק
זמן  אותו כל כנגד ונוטל נשבע הוא - בתביעתו מתמיד

(כסףֿמשנה). שתבע

.Ê¯ÈÎO‰Â ,EÏ Èzˆˆ˜ ÌÈzL :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ≈¿«ƒ»«¿ƒ¿¿«»ƒ
Ú·MiL ÌÈÓÎÁ ewz ‡Ï - ÈÏ zˆˆ˜ LÏL :¯ÓB‡≈»»«¿»ƒ…ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»«

Ô‡k ¯ÈÎO‰75‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ ‡l‡ ,76. «»ƒ»∆»«ƒ≈¬≈»»»¿»»
,ÌÈzL BÏ Ô˙ ¯·kL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈ƒ¿»»««ƒ∆¿»»«¿«ƒ

CÏÈ‰ BÏ ¯Ó‡L B‡77˙ËÈ˜a ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ∆»«≈»¬≈««««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰Ê ¯·„Â .ıÙÁ78CÏÈ ‡lL È„k ,‡e‰ ≈∆¿»»∆«»«¬»ƒ¿≈∆…≈≈

¯ÈÎO‰79LÙ ÈÁÙa80?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .81 «»ƒ¿«≈∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
BÚ·˙e ,BÏ ˜Òt ‰nk eÚ„È ‡ÏÂ ÌÈ„Úa B¯ÎOLa¿∆¿»¿≈ƒ¿…»¿«»»«¿»
¯Á‡ BÚ·zL B‡ ,ÌÈ„Úa ‡lL B¯ÎO Ì‡ Ï·‡ ;BpÓÊaƒ¿«¬»ƒ¿»∆…¿≈ƒ∆¿»««
‰Ó ‡l‡ BÏ ıˆ˜ ‡lL ˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ - BpÓÊ¿«ƒ»«««««ƒ∆≈∆…»«∆»«
‰Ê ‡l‡ BÏˆ‡ BÏ ¯‡L ‡lL B‡ ,BÏ Ô˙ ¯·kM∆¿»»«∆…ƒ¿«∆¿∆»∆

˙BÚh‰ Ïk ÔÈ„k ,CÏÈ‰ BÏ ¯Ó‡L82. ∆»«≈»¿ƒ»«¿»

כשהם 75) שתיקנו כמו הקציצה, סכום על חלוקים כשהם
שמבאר  (כמו ופטור נשבע השוכר אלא הפרעון, על חלוקים
שוכח  השוכר אין הקציצה שסכום לפי בסמוך). רבינו

מה:). בשבועה.76)(שבועות נאמן שאינו 77)ואינו
טוען  מהל' א (בפרק כמבואר במקצת, מודה בשבועת חייב

ה"ג). השכיר 78)ונטען בין שיש שהוא, סכסוך בכל
של 80)העני.79)והשוכר. שבועה בלי וגם ממון בלי

שם). מיגאש (ר"י שבועה 81)בעלֿהבית חייב שהשוכר
חפץ. חמור 82)בנקיטת בקציצה, סכסוך דין יהא שלא

שנתבאר  נתתי, אומר והשוכר נטלתי לא אומר שכיר מדין
בעדים  שלא בשכרו היסת נשבע שבעלֿהבית ו) (הל' לעיל
מתקיף, בד"ה מ"ו, שם מיגאש (ר"י זמנו אחר שתבעו או

המגידֿמשנה). והביאו

.ÁB˙ÈlË Ô˙Bp‰83zˆˆ˜ ÌÈzL :¯ÓB‡ Ôn‡ ,Ôn‡Ï «≈«ƒ¿À»À»≈¿«ƒ»«¿»
ÔÓÊ Ïk ,˙Á‡ ‡l‡ Èzˆˆ˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,ÈÏƒ¿«»≈…»«¿ƒ∆»««»¿«
‰Áe˜Ï ‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ Ì‡ ,Ôn‡‰ „Èa ˙Èlh‰L∆««ƒ¿«»À»ƒ»ƒ¿…∆ƒ¿»

B„Èa84ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL Ôn‡‰ È¯‰ -85;ÏËBÂ ¿»¬≈»À»ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈
‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈÂ86B¯ÎOa87‰ÈÓc È„k „Ú88Ì‡Â . ¿»ƒ¿…∆ƒƒ¿»«¿≈»∆»¿ƒ

B„È ˙ÁzÓ ˙ÈlË ˙‡ˆÈ89‰˜ÊÁ da BÏ ÔÈ‡L B‡ , »»«ƒƒ««»∆≈»¬»»
B„Èa ‰Áe˜Ï ‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â90‡ÈˆBn‰ - ¿≈»ƒ¿…∆ƒ¿»¿»«ƒ

Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«
‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ˙Èlh‰ ÏÚa««««ƒ∆≈¿««»ƒ»
¯ÈÎO‰ ÔÈ„k ‰Ê ÔÈ‡L ,˙BÚh‰ Ïk ÔÈ„k ,˙ˆ˜Óa91. ¿ƒ¿»¿ƒ»«¿»∆≈∆¿ƒ«»ƒ

בחידושיו.83) מיגאש הר"י וכשיטת שם, שבועות
החזרתי,84) לומר שיכול ומתוך - הכלי מסתיר שהוא כגון

כלי  לו שמסר עדים כשיש אפילו לי, מכרתו לומר נאמן
ב. הל' ונטען טוען מהל' בפ"ט שיתבאר כמו לתקן,
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היום, בחצי לו בנתנה שהלא תימה וזה (שם), בברייתא
תלין" "לא אבל כאן, יש השמש" עליו תבוא  "לא משום
כך  על תמה וכבר ב). הל' (לעיל ביום יצא כדין כאן, אין
שמכאן  אומר ובלחםֿמשנה בתימה, והניחו בכסףֿמשנה
יום  שבשל ג) בהערה (שהבאנו המגידֿמשנה לדעת סיוע
והעדיף  מהם, אחד רבינו והזכיר לילה, של על אף עובר
החידוש  את להדגיש כדי תלין" ד"לא לאו את להזכיר
יום. של על האמור תבוא", "לא על עובר שהוא וכלֿשכן

הכלי 34) בשבח קונה האומן שאין - שם ששת כרב
"לא  משום ועובר כשכיר ודינו ד), הל' פ"י למעלה (כמבואר
קונה  אומן האומר שלדעת שם, בגמרא (כמבואר תלין"
לפי  תלין" "בל על עובר הטלית בעל אין שלו, והשבח
אלא  עבודה, שכר אינו לשלם מחויב שבעלֿהבית שהכסף

כמילוה. והם האומן, לו שמוכר השבח דמי

.„BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰35¯Ó‡ ,ÌÈÏÚBt ÈÏ ¯ÎOe ‡ˆ : »≈ƒ¿≈¿…ƒ¬ƒ»«
ÔÈ¯·BÚ ÔÈ‡ Ì‰ÈL - ˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ ÌÎ¯ÎO :Ì‰Ï»∆¿«¿∆«««««ƒ¿≈∆≈»¿ƒ

‰Ê ,ÔÈÏz Ïa ÌeMÓ36Ô¯ÎO ‡lL ÈÙÏ37‰ÊÂ ,38ÈÙÏ ƒ«»ƒ∆¿ƒ∆…¿»»¿∆¿ƒ
BÏˆ‡ Ô˙lÚt ÔÈ‡L39ÌÎ¯ÎO :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â ; ∆≈¿À»»∆¿¿ƒ…»«»∆¿«¿∆

¯·BÚ ÁÈÏM‰ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ40¯·BÚ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡ . «««««ƒ«»ƒ«≈≈«≈≈
BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÈÎO‰ BÚ·zL ÔÓÊa ‡l‡41Ì‡ Ï·‡ ; ∆»ƒ¿«∆¿»«»ƒ¿…»«¬»ƒ

BÏ Ôzi ‰Ó BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ BÚ·zL B‡ ,BÚ·z ‡Ï42B‡ , …¿»∆¿»¿…»»«ƒ≈
e‰ÁÓ‰L43¯Á‡ Ïˆ‡44Ïa˜Â45¯eËt ‰Ê È¯‰ -46. ∆ƒ¿»≈∆«≈¿ƒ≈¬≈∆»

קי.35) "לא 37)בעלֿהבית.36)שם, בו קורא אני ואין
עובר, בעלֿהבית אמנם שם), (רש"י שכיר" פעולת תלין
לך  לרעך, תאמר "אל משום: הפועל, שכר משהה כשהוא
וראה  ז, סעיף שלט סי' (חושןֿמשפט אתך" ויש - ושוב

ג). "פעולת 39)השליח.38)הלכה בו קורא אני ואין
שם). (רש"י פירש 40)שכיר" ולא סתם, ששכרם שכל

וכתב  (מגידֿמשנה). עליו שכרם - בעלֿהבית על שכרכם
השליח  של אינה שהמלאכה יודעים הפועלים שאם ה'טור',
על  עובר אינו כך ומתוך שכרם, לשלם חייב השליח אין -

תלין". שנאמר 41)"בל ממה שם, בגמרא למדוהו
תובע  כשהשכיר לדעתך, כלומר: אתך אתך" שכיר "פעולת
השכר  השהיית - תובע כשאינו אבל מדעתו, משהה והשוכר

היא. השכיר במזומנים 42)מדעת מעות השוכר ביד שאין
כמבואר  במזומנים, שכרו נוטל (שהשכיר לשכיר לשלם
שם, למדו זה דין גם מגידֿמשנה). – י. הל' פ"ט למעלה
כסף. אתך כשיש כלומר, "אתך" תורה שכתבה ממה

בפירוש 43) רבינו (לשון לפורעו" תחתיו אחר "שהכניס
לשוכר 44)המשנה). לו אין ואפילו שולחני, או חנוני

שלט). סי' (שם כלום האחר עליו 45)אצל קיבל האחר
סי' ה'טור' כתב וכן השני, בפירושו (כסףֿמשנה לפרעו
רל, מצוה וה'חינוך' לו". ליתן (השולחני) עליו "וקיבל שלט
ההמחאה). על הסכים שהפועל היינו הפועל", "וקיבל כתב

שם 46) (בגמרא האחר פרע לא אפילו עובר השוכר ואין
שכרו  ולתבוע לחזור יכול הפועל אם ששת, ורב רבה נחלקו
ביאר  ורבינו שילם. לא אצלו שהמחהו כשזה מבעלֿהבית,
ולוה). מלוה מהל' ובפט"ז מכירה, מהלכות בפ"ו חזרה דיני

.‰‰‰Ln‰47¯ÈÎO ¯ÎO48ÏÚ Û‡ ,BpÓÊ ¯Á‡ „Ú ««¿∆¿«»ƒ«««¿«««

‰OÚ˙ ‡ÏÂ ‰OÚa ¯·Ú ¯·kL Èt49·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ∆¿»»««¬≈¿…«¬∆¬≈∆«»
ÏL Â‡Ï ÏÚ ¯·BÚ - ‰‰LiL ˙Ú ÏÎÂ .„iÓ ÔzÏƒ≈ƒ»¿»≈∆«¿∆≈«»∆

Ì‰È¯·c50.·eLÂ CÏ EÚ¯Ï ¯Ó‡z Ï‡ :¯Ó‡pL , ƒ¿≈∆∆∆¡««…«¿≈¬≈»

קי:47) שם מאוחר 48)ברייתא, לזמן לפרעו ובדעתו
ו'עשה', אזהרות בארבע עובר שהוא מכובש להבדיל יותר,

ב. הל' למעלה כמו 49)כמבואר ואילך, מכאן עובר ואינו
ש"עד  יודע איני תלין" "לא שנאמר "ממשמע (שם) שאמרו
עובר  שאינו מלמד בוקר"? "עד לומר תלמוד מה בוקר",

בלבד". ראשון בוקר עד בספרי 50)אלא שנאמרו דברים
קבלה. דברי בתלמוד: נ"ך.

.ÂBpÓÊa BÚ·˙e ,ÌÈ„Úa B¯ÎOL ¯ÈÎO Ïk51¯Ó‡Â , »»ƒ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿»«
E¯ÎO EÏ Èz˙ :˙Èa‰ ÏÚa52‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÈÎO‰Â , ««««ƒ»«ƒ¿¿»¿¿«»ƒ≈…

¯ÈÎO‰ Ú·MiL ,ÌÈÓÎÁ ewz - ÌeÏk ÈzÏË53 »«¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»««»ƒ
ıÙÁ ˙ËÈ˜a54ÈtÓ ;ÏËBÂ ÚaL Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈÂ55 ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ…¿ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ¿≈

„e¯Ë ˙Èa‰ ÏÚaL56ÂÈÏÚBÙa57‡OB ¯ÈÎO‰ ‰ÊÂ , ∆««««ƒ»¿¬»¿∆«»ƒ≈
‰ÊÏ BLÙ58ÚaL ¯ÈÎO‰ - ÔË˜ ¯ÈÎO‰ ‰È‰ elÙ‡ . «¿»∆¬ƒ»»«»ƒ»»«»ƒƒ¿»

ÏËBÂ59ÏBÎiL CBzÓ - ÌÈ„Úa ‡lL B¯ÎO .60:¯ÓBÏ ¿≈¿»∆…¿≈ƒƒ∆»«
:¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,EÈz¯ÎO ‡ÏÂ ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï…»¿»ƒ≈»¿…¿«¿ƒ∆¡»«

E¯ÎO EÏ Èz˙Â EÈz¯ÎO61˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈÂ ; ¿«¿ƒ¿»«ƒ¿¿»¿¿ƒ»«««««ƒ
˙q‰62,˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,Ô˙pL ∆≈∆»«¿««»ƒ»¿ƒ¿»

˙BÚh‰ ¯‡Lk63BÈ‡ - B¯ÎOL „Á‡ „Ú BÏ ‰È‰ . ƒ¿»«¿»»»≈∆»∆¿»≈
ÌeÏk BÏ ÏÈÚBÓ64BpÓÊ ¯Á‡ BÚ·z Ì‡ ÔÎÂ .65ÏÚ Û‡ , ƒ¿¿≈ƒ¿»««¿«««

ÌÈ„Úa B¯ÎOL Èt66ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ƒ∆¿»¿≈ƒ«ƒ≈¬≈»»
‰È‡¯‰67˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; »¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«««««ƒ
˙q‰68BpÓÊ Ïk BÚ·zL ‰È‡¯ ‡È·‰ .69‰ -‰Ê È¯ ∆≈≈ƒ¿»»∆¿»»¿«¬≈∆

‰ÚÈ·z ÏL ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÏËBÂ ÚaL70?„ˆÈk . ƒ¿»¿≈»«∆¿ƒ»≈«
ÏÈÏ Ïk BpÓÊ - ·¯Ú‰ „Ú ÈL ÌBÈa BnÚ ‰OBÚ ‰È‰»»∆ƒ¿≈ƒ«»∆∆¿«»≈

ÏËBÂ ÚaL BÈ‡ ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ,ÈLÈÏL71Ì‡Â ; ¿ƒƒ««¿ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿ƒ
‰Ê È¯‰ - ÈLÈÏL ÏÈÏ Ïk BÚ·Bz ‰È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰≈ƒ≈ƒ∆»»¿»≈¿ƒƒ¬≈∆
ÈÚÈ·¯ ÏÈlÓ Ï·‡ ,ÈLÈÏL ÌBÈ Ïk ÏËBÂ ÚaLƒ¿»¿≈»¿ƒƒ¬»ƒ≈¿ƒƒ

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ‰‡Ï‰Â72Ì‡ ÔÎÂ . »»¿»«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿≈ƒ
ÈLÈÓÁ ÌBÈ „Ú CÏB‰Â BÚ·Bz ‰È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰73- ≈ƒ≈ƒ∆»»¿¿≈«¬ƒƒ

ÈLÈÓÁ ÌBÈ Ïk ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰74. ¬≈∆ƒ¿»¿≈»¬ƒƒ

כמבואר 51) לילה, בשכיר היום וכל יום, בשכיר הלילה כל
ב. הל' סי'52)למעלה חושןֿמשפט (שו"ע קצתו או כולו

א). א.53)פט, הן: תקנות שתי כלומר, מד: שבועות
הוא  השכיר ב. לשוכר; שכיר שבין בסכסוך שבועה תיקנו
כדין  שכיר דין תורה, שמדין הדברים: ביאור ונוטל. שנשבע
כגון  הכל, וכופר נשבע במקצת שהמודה ונטען, טוען כל
ונטען  טוען פ"א (ראה פטור - לך נתתיו או להד"ם שטוען
להפיס  כדי בשכיר שבועה שתיקנו הם וחכמים ג). ב, הל'
הלכה  להלן (כמבואר נפש בפחי ילך שלא השכיר של דעתו
הנשבעים  כל כדין ופטור, נשבע בעלֿהבית הדין ומיסוד ז),
אלא  מד:), (שבועות משלמים ואינם נשבעים שהם שבתורה
רבינו  שמבאר (כמו בפועלים הוא טרוד שבעלֿהבית מפני
והעבירוה  מבעלֿהבית השבועה חכמים עקרו והולך)
מן  שבועה חייב כשהשוכר אפילו ונוטל נשבע והוא לשכיר,
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נשבע 85) היה לא בידי, היא לקוחה אמר שאילו ואע"ג
הכלי  של עצמו על נשבע שאינו לפי והטעם, היסת. אלא
נשבע  זה הרי לפיכך הקציצה, סכום על אלא שלו, שהוא
בפי"ג  רבינו דברי (ע"פ ונוטלים הנשבעים כל כדרך ונוטל

ג). הל' ולוה מלוה חסרה 86)מהלכות תימן, בכת"י
שהיא. הקציצה.87)המילה: הכלי,88)בגובה של

בידי  היא לקוחה לטעון יכול היה רצה אם שהרי ב"מיגו"
"מיגו". לו אין - דמיה מכדי למעלה אבל שלו, והיא

לבעליה.89) עדים 90)שהחזירה בפני הכלי שנראה כגון
שם). ונטען טוען הטלית 91)(ראה שבעל זה על מוסב

נשבע  הטלית שבעל אמרנו לפיכך כלומר, היסת. נשבע
לעיל  (כמבואר בשכיר כמו חפץ בנקיטת נשבע ואינו היסת
הדברים: וביאור השכיר. כדין האומן דין שאין מפני ז), הל'
חכמים  וחששו יום, יום מעבודתו מתפרנס שהשכיר לפי

בע  לאכול מה לו יהיה השוכר שלא על שבועה ותיקנו רב,
יום, יום עבודת על תלויה פרנסתו שאין - הקבלן - באומן
סי' ב"י (ע"פ היסת ונשבע בעלֿהבית על שבועה תיקנו לא
מהל' בפ"ט עצמו דברי נוגדים כאן רבינו דברי אמנם פט).
נשבע  בעלֿהבית "הרי שם: שכתב ב, הל' ונטען טוען
שביארנו  כמו הקציצה, על האומן) (כלפי חפץ בנקיטת
משני  באחד נזדקרה שטעות צ"ל ובהכרח בשכירות".

(מגידֿמשנה). המקומות

.Ë¯ÈÎO92ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÈÓÁÓ ÔÈ‡ - Ú·M‰Ï ‡a‰ »ƒ«»¿ƒ»«≈«¿ƒƒ»»¿≈
ÏÏk ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó93.ÏhÈÂ ÏË ‡lL ÚaL ‡l‡ , ¿«¿¿ƒ»»¿»∆»ƒ¿»∆…»«¿ƒ…

ÔÈÏÈ˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÚaLp‰ ÏÎÏe94¯ÈÎO‰ ÔÓ ıeÁ , ¿»«ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒƒ«»ƒ
Ï‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ‰lÁz BÏ ÔÈÁ˙BÙe ,ÂÈÏÚ ÔÈÏÈ˜ÓL∆¿≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ»¿¿ƒ«

ÏËÂ Ú·M‰ ,EÓˆÚ ¯Úˆz95‰Ëe¯t B¯ÎO ‰È‰ elÙ‡ . ¿«≈«¿¿ƒ»«»…¬ƒ»»¿»¿»
˙Á‡96‡l‡ ÏhÈ ‡Ï - ‰Èz˙ ¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , ««««««ƒ≈¿«ƒ»…ƒ…∆»

ÔÚËÈ ‡Ï elÙ‡ ,ÏËBÂ ÚaLp‰ Ïk ÔÎÂ .‰Úe·Laƒ¿»¿≈»«ƒ¿»¿≈¬ƒ…ƒ¿«

‰Úe·La ‡l‡ d˙B‡ ÏhÈ ‡Ï - ˙Á‡ ‰Ëe¯t ‡l‡∆»¿»««…ƒ…»∆»ƒ¿»
‰¯Bz ÏL ÔÈÚk97. ¿≈∆»

שם 92) הר"ן וכפירוש חסדא, וכרב הונא כרב מט: שבועות
הרי"ף. שבועה,93)בדעת שנתחייב מי לכל בניגוד

שאין  ואף עליו, לו שיש תביעה כל עליו מגלגל שהמשביע
טוען  מהל' פ"א (ראה העיקרית התביעה עם קשר כל לה
מן  עצמו וימנע ירתע שלא השוכר על שחסו לפי יב), הל'

שם). ר"ן (ראה מיד 94)השבועה פותחין אין כלומר,
ששמע  אחר בתחילה, הדיין יאמר שלא דהיינו בשבועה,
לחייב  הטענה בכוח אין עדים, לו שאין מכיון התובע: טענת
הרי  ואומר: לנטען ופונה פותח אלא שבועה, רק ממון
טוען, הוא אמת ויאמר יודה ואולי וכך, כך טוען התובע
(ראה  מכחיש שהנטען לאחר אלא בשבועה פותחים ואין
הל' סנהדרין מהל' בפכ"א רבינו דברי והשווה כסףֿמשנה,

שם). ובכ"מ "לפת 95)י, רבינו שם: ומפרש לו", וח
שם). (ר"ן בשבועה תחילה לו פחות 96)לפתוח אבל

מהל' (פ"ג לתובע נזקקין ביתֿדין ואין ממון, אינו מפרוטה
ו). הל' ונטען נשבעים 97)טוען ומעלה דמפרוטה משמע

בפ"ג  רבינו (שהביא רבינו של רבותיו דעת וכפי ונוטלים,
צריכים  אינם ונוטלים הנשבעים ז) הל' ונטען טוען מהל'
במקצת  מודה בשבועת הדרוש כפי כסף, מעין שתי טענת
דעתו  מביע רבינו שהלא צ"ע אמנם א). הל' שם (ראה
בשתי  שיכפור הנתבע שצריך אומר, "ואני ואומר (שם),
וליישב  ויטול". חכמים בתקנת התובע ישבע ואח"כ מעין
לומר  "שאפשר הכסףֿמשנה: אומר רבינו, בדברי הסתירה
דעתו  וגילה . . רבותיו. דעת לרבינו נראה שלא שאע"פ
מעשה, לענין עצמו על לסמוך רצה לא טוען, מהל' בפ"ה
תירוצים  (וכמה רבותיו" כדעת הדברים סתם פה ולפיכך
ובכסףֿ במ"מ ראה רבינו. בדברי הסתירה בישוב נאמרו

ב). ס"ק פט סי' ובש"ך ובלחםֿמשנה, משנה
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ה'תש"פ  שבט י"ד ראשון יום

ע. עשה מצות
― ׁשבעים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה הּוא ְְְִִִִִַַַַָָ

ּבאחת ספק לנּו יארע אם מסּים קרּבן להקריב ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּנצטּוינּו
ועל ּכרת זדֹונן על ׁשחּיבים הּגדֹולֹות העברֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָמאֹותן
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן ― קבּועה חּטאת ְְְְְִִֶַָָָָָָָָָָׁשגגתן
ּתלּוי, אׁשם עליו חּיבים יארע אם אׁשר הּזה הּספק ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואפן
חלב מהן אחת חלב, חתיכֹות ׁשּתי לפניו ׁשּיׁש ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּוא:

`xeq)הּכליֹות `edy)הּלב חלב xzen)והאחרת `edy), ְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשאבדה, אֹו אתֿהּׁשנּיה אחר ואכל מהן אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואכל
היתה ׁשאכל החתיכה אם חׁשׁש אצלֹו ונתעֹורר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָונסּתּפק
הּספק על קרּבן ׁשּמקריב זהּו ― האסּורה אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמּתרת

ּתלּוי' 'אׁשם נקרא וזה ּבֹו, להתּכּפר ּכדי הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמתעֹורר
(xxazi wtqdy cr cnere ielz oiicr epicy)נתּברר אם .ְִִֵָ

נתאּמת הרי ― הּכליֹות חלב הּוא ׁשּמהּֿׁשאכל ,ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאחרּֿכ
ּבקרּבן האמּור והּכתּוב קבּועה. חּטאת ויקריב ׁשגגה ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָׁשּזֹו
תחטא ּכי "ואםֿנפׁש וּיקרא: ּבפרׁשת אמרֹו הּוא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
ולאֿידע תעׂשינה לא אׁשר ה' מּכלֿמצות אחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹועׂשתה
ּבערּכ מןֿהּצאן ּתמים איל והביא עונֹו ונׂשא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹואׁשם
ׁשגג אׁשר ׁשגגתֹו על הּכהן עליו וכּפר אלֿהּכהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאׁשם

לאֿידע" giÎfi)והּוא ,d `xwie)ּׁשּלא מה על ּכלֹומר: ― ְְֶַַַַָֹֹ
חכמים לֹו קֹוראים זה וענין ׁשגג. לא אֹו ׁשגג אם ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹידע
ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּודע', ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ'לא

(.fi).
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ה'תש"פ  שבט ט"ו שני יום

עא. עשה מצות
― הע"א ׁשעברהּמצוה ׁשּמי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ

וזהּו ― לֹו ויתּכּפר אׁשם קרּבן יקריב מסּימֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻעברֹות
וּדאי מעילהאׁשם הן: זה קרּבן עליהן ׁשחּיבים העברֹות . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

חרּופה ׁשפחה ּוביאת oixeg.ּוגזלה za divge dgty divg) ְְֲִִֵַָָָ
(dxxgy da mitzeyd cg`y oebkּפּקדֹון ּבׁשבּועת ְְִִֶֶַָוׁשקר

zeprhd zg` lr xwyl raype exiag oecwt lr xneyd)
(oecwtd xifgdl eze` zexhetdוהּוא ּבׁשגגה, ּכלֿהּמֹועל :ְְִֵַָָָ

ּבדק הקּדׁש ּבין ― מןֿההקּדׁש ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּיהנה
ּפרּוטה ׁשוה חברֹו הּגֹוזל אֹו ― מזּבח הקּדׁש ּובין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּבית
הּכֹופר אֹו חרּופה ׁשפחה על הּבא אֹו ונׁשּבע; ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָּולמעלה

― ונׁשּבע `el)ּבפּקדֹון lke)― ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵַָ
חּטאת קרּבן ואינֹו חּטאתֹו, על קרּבן להקריב חּיב זה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהרי

וּדאי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן אׁשם; קרּבן i`ceאּלא ik) ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָ
(bby'ה מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ּבמעילה: יתעּלה אמר .ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

ּתמים" איל לה' אתֿאׁשמֹו eh)והביא ,d `xwie):ואמר ; ְְֲִִִֵֶַַַָָָ
ואתֿ וגֹו' עלֿׁשקר ונׁשּבע וגֹו' ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ"וכחׁש

ּתמים" איל לה' יביא dkÎ`k)אׁשמֹו ,my)ואיׁש" ואמר: . ְְֲִִִִַַַָָָָ
לאיׁש נחרפת ׁשפחה והיא ׁשכבתֿזרע אתֿאּׁשה ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָּכיֿיׁשּכב

וגֹו'" לה' אתֿאׁשמֹו והביא kÎk`)וגֹו' ,hi my)ּוכבר . ְְְְֲִֵֶַָָ
ּכרתֹות ּבמּסכת אּלּו מצות ּדיני .(h.)נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹ

ה'תש"פ  שבט ט"ז שלישי יום

עב. עשה מצות
― הע"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ

עליהן ׁשחּיבים העברֹות מסּימֹות. עברֹות על ויֹורד ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻעֹולה
ּבּטּוי ּוׁשבּועת קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת הן: זה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻֻקרּבן
ּכמֹו הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב ׁשּנטמא מי העדּות. ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻּוׁשבּועת
ּבׁשגגה לּמקּדׁש ונכנס טהרֹות, סדר ּבהקּדמת ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּקבענּו

ּב ׁשאכל אֹו מקּדׁש; טמאת זֹוהי ―― ּבׁשגגה קדׁש ׂשר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע אֹו קדׁשיו; טמאת (raypזֹוהי ְְְִִִֶַַַָָָֻ

(miiw `le ,dn xac zeyrl `ly e` zeyrlקּימּה ְְִָֹולא
העדּות ׁשבּועת נׁשּבע אֹו rceiּבׁשגגה; epi` eli`k rayp) ְְְִִֵַַָָָ

(exagl zecrהרי ― ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ― ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַלּׁשקר
קרּבן ׁשּיעׂשה האּלה הּמעׂשים אחד על מקריב ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָזה
"ונפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ויֹורד". עֹולה "קרּבן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּנקרא:
ּתּגע אׁשר נפׁש אֹו וגֹו' אלה קֹול וׁשמעה ְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָּכיֿתחטא
אֹו ואׁשם ידע והּוא וגֹו' מּמּנּו ונעלם וגֹו' טמא ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּבכלּֿדבר
וגֹו' מּמּנּו ונעלם וגֹו' בׂשפתים לבּטא תּׁשבע ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָנפׁש
תּגיע ואםֿלא וגֹו' אתֿאׁשמֹו והביא וגֹו' כיֿיאׁשם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהיה

וגֹו'" ידֹו תּׂשיג ואםֿלא וגֹו' `iÎ`)ידֹו ,d `xwie)ולכן . ְְְְִִֵַָָָֹ
ּפעם אּלא ּבמין, קבּוע ׁשאינֹו לפי ― ויֹורד' 'עֹולה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנקרא
יד ּתּׂשיג אׁשר ּכפי אחר, מּמין ּופעם זה מּמין ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָיּובא
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבּקרּבן. החּיב ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהחֹוטא

ּכרתֹות ׁשבּועֹות(i:)ּבמּסכת .(f.)ּובמּסכת ְְְֵֶֶֶֶַַָ

ה'תש"פ  שבט י"ז רביעי יום

עו. עה. סח. עשה מצות
יום שניֿ רביעי ט "וֿ י "ז שבט 

― הס"ח ּדיןהּמצוה ּבית ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ
יתעּלה: אמרֹו וזהּו ּכהלכה, ׁשּלא והֹורּו ׁשגגּו אם ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹקרּבן,
הּקהל" מעיני ּדבר ונעלם יׁשּגּו יׂשראל ּכלֿעדת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ"ואם

(bi ,c `xwie)ׁשּבּה והּתנאים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
זבחים. מּמּסכת מקֹומֹות ּובכּמה הֹוריֹות ּבמּסכת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשלמּות

― הע"ה זבה,הּמצוה ׁשּכלֿאּׁשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
הּוא: זה וקרּבן קרּבן, ּתקריב מןֿהּזיבּות, נתרּפאה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָאם
והיא זבה, קרּבן וזהּו ― יֹונה" ּבני ׁשני אֹו תרים ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹ"ׁשּתי
מקׁשה עלי יקׁשה ואּולי ׁשּתביאּנּו. עד ּכּפרה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻמחּסרת
מֹונה אּתה והרי הּזבה, ּכקרּבן הּזב ׁשּקרּבן ּכיון ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹויאמר:

(zeevnd oipna)מי ּבֹו החּיב יהיה ― הּקרּבן ְְִִִֶֶַַַָָָאתֿמין
וּדאי אׁשם וקרּבן חּטאת ּבקרּבן ׁשעׂשית ּכמֹו ― ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּיהיה
ּכלֿאחד ׁשּמנית ויֹורד, עֹולה וקרּבן ּתלּוי אׁשם ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָוקרּבן

החטאים לרּבּוי חׁשׁשּת ולא עצמּה, ּבפני (zepnlמצוה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹ
(iptn ,envr ipta `hg lkאֹותֹו חּיבים מהם ּכלֿאחד ִֵֶֶֶַַָָָׁשעל

האנׁשים, למסּפר ּתחּוׁש אל ּכאן ּגם ּכ ― ְְְֲִִַַַַָָָָָָָהּקרּבן
ידע העֹוף?! קרּבן נתחּיב מהם (dywnd)ׁשּכלֿאחד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

קרּבן הּוא אּלא חטאים, על ּבא אינֹו וזבה זב ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּקרּבן
ּובאּׁשה ּבאיׁש הּזֹוב מּצב היה אּלּו מסּים. ּבמּצב ְְִִִַַַַָָָָָָָָֻחֹובה
וׁשל "זב" זה ׁשל ׁשהּׁשם ּבּׁשם, ׁשהם ּכמֹו ― אחד ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדבר
אין אבל אחד; למנֹותם צרי היה אז ּכי ― "זבה" ְֲִִִֵֶָָָָָָָָָזֹו
עליה ׁשחּיב היא מןֿהאיׁש זרע ׁשכבת הּגרת ּכי ּכן, ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּדבר
זבה, אינּה מןֿהאּׁשה זרע ׁשכבת ּכעין נּגר אם א ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָקרּבן,
ואם קרּבן; עליו ׁשחּיבת הּוא מןֿהאּׁשה הּדם זֹוב ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא
'זיבּות' ּומּלת קרּבן. עליו חּיב אינֹו מןֿהאיׁש הּדם ְִִִִֵַַַָָָָָָָָזב
הּדבר אֹותֹו ּכלֿהּנֹוזלים ואין הּנזילה, אּלא ענינּה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאין

אמרּו ּובפרּוׁש al:)עצמֹו. dcp)ּבלבן מטּמא "האיׁש : ְְְְְִֵֵֶַַָָֹ
ּומצרעת. מצרע ּכדין וזבה זב ּדין ואין ּבאדם", ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹוהאּׁשה

ּבכרתֹות אמרם לזה הּברּורה "ארּבעה(g:)והראיה : ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָ
ּכּפרה lyמחּסרי miiehiad lke) mdly "z`hg" oaxwy) ְְֵַָָֻ

mpaena mpi` dafe afl xywda miritend "dxtk"e "z`hg"
("dnlyd"e "oexqg" ly iyrnd mpaena `l` ievndמעכבן

והּיֹולדת והּזבה הּזב הם: ואּלּו בקדשים), ְְְֵֵֶֶַַַָָָמלאכול
ּומֹונים ּכׁשנים וזבה זב מֹונים אי רֹואה, הּנ ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹוהּמצרע".

ּבין ― ּכאחד לפימצרע ― אּׁשה אֹו איׁש ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶָָָֹ
על הּנאמר והּפסּוק האּׁשה. ּכזיבּות אינּה האיׁש ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּזיבּות
ּתּקחֿלּה הּׁשמיני ּובּיֹום וגֹו' מּזֹובּה "ואםֿטהרה ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָקרּבנּה:

וגֹו'" תרים hkÎgk)ׁשּתי ,eh my). ְְִֵֹ

― הע"ו ּתקריבהּמצוה ׁשּכלֿיֹולדת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתר אֹו ּובןֿיֹונה לעֹולה ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש והּוא: ְְְְֶֶֶֶָָָָָֹקרּבן,
ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מקריבה ענּיה, היא ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָלחּטאת.
עד ּכּפרה מּמחּסרי היא וגם חּטאת. ואחד עלה אחד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻיֹונה
לבן טהרּה ימי "ּובמלאת יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּתקריב,

וגֹו'" ּבןֿׁשנתֹו ּכבׂש ּתביא לבת e)אֹו ,ai my). ְְְִֶֶֶַָָ
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hay c"i oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

נשבע 85) היה לא בידי, היא לקוחה אמר שאילו ואע"ג
הכלי  של עצמו על נשבע שאינו לפי והטעם, היסת. אלא
נשבע  זה הרי לפיכך הקציצה, סכום על אלא שלו, שהוא
בפי"ג  רבינו דברי (ע"פ ונוטלים הנשבעים כל כדרך ונוטל

ג). הל' ולוה מלוה חסרה 86)מהלכות תימן, בכת"י
שהיא. הקציצה.87)המילה: הכלי,88)בגובה של

בידי  היא לקוחה לטעון יכול היה רצה אם שהרי ב"מיגו"
"מיגו". לו אין - דמיה מכדי למעלה אבל שלו, והיא

לבעליה.89) עדים 90)שהחזירה בפני הכלי שנראה כגון
שם). ונטען טוען הטלית 91)(ראה שבעל זה על מוסב

נשבע  הטלית שבעל אמרנו לפיכך כלומר, היסת. נשבע
לעיל  (כמבואר בשכיר כמו חפץ בנקיטת נשבע ואינו היסת
הדברים: וביאור השכיר. כדין האומן דין שאין מפני ז), הל'
חכמים  וחששו יום, יום מעבודתו מתפרנס שהשכיר לפי

בע  לאכול מה לו יהיה השוכר שלא על שבועה ותיקנו רב,
יום, יום עבודת על תלויה פרנסתו שאין - הקבלן - באומן
סי' ב"י (ע"פ היסת ונשבע בעלֿהבית על שבועה תיקנו לא
מהל' בפ"ט עצמו דברי נוגדים כאן רבינו דברי אמנם פט).
נשבע  בעלֿהבית "הרי שם: שכתב ב, הל' ונטען טוען
שביארנו  כמו הקציצה, על האומן) (כלפי חפץ בנקיטת
משני  באחד נזדקרה שטעות צ"ל ובהכרח בשכירות".

(מגידֿמשנה). המקומות

.Ë¯ÈÎO92ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÈÓÁÓ ÔÈ‡ - Ú·M‰Ï ‡a‰ »ƒ«»¿ƒ»«≈«¿ƒƒ»»¿≈
ÏÏk ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó93.ÏhÈÂ ÏË ‡lL ÚaL ‡l‡ , ¿«¿¿ƒ»»¿»∆»ƒ¿»∆…»«¿ƒ…

ÔÈÏÈ˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÚaLp‰ ÏÎÏe94¯ÈÎO‰ ÔÓ ıeÁ , ¿»«ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒƒ«»ƒ
Ï‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ‰lÁz BÏ ÔÈÁ˙BÙe ,ÂÈÏÚ ÔÈÏÈ˜ÓL∆¿≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ»¿¿ƒ«

ÏËÂ Ú·M‰ ,EÓˆÚ ¯Úˆz95‰Ëe¯t B¯ÎO ‰È‰ elÙ‡ . ¿«≈«¿¿ƒ»«»…¬ƒ»»¿»¿»
˙Á‡96‡l‡ ÏhÈ ‡Ï - ‰Èz˙ ¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , ««««««ƒ≈¿«ƒ»…ƒ…∆»

ÔÚËÈ ‡Ï elÙ‡ ,ÏËBÂ ÚaLp‰ Ïk ÔÎÂ .‰Úe·Laƒ¿»¿≈»«ƒ¿»¿≈¬ƒ…ƒ¿«

‰Úe·La ‡l‡ d˙B‡ ÏhÈ ‡Ï - ˙Á‡ ‰Ëe¯t ‡l‡∆»¿»««…ƒ…»∆»ƒ¿»
‰¯Bz ÏL ÔÈÚk97. ¿≈∆»

שם 92) הר"ן וכפירוש חסדא, וכרב הונא כרב מט: שבועות
הרי"ף. שבועה,93)בדעת שנתחייב מי לכל בניגוד

שאין  ואף עליו, לו שיש תביעה כל עליו מגלגל שהמשביע
טוען  מהל' פ"א (ראה העיקרית התביעה עם קשר כל לה
מן  עצמו וימנע ירתע שלא השוכר על שחסו לפי יב), הל'

שם). ר"ן (ראה מיד 94)השבועה פותחין אין כלומר,
ששמע  אחר בתחילה, הדיין יאמר שלא דהיינו בשבועה,
לחייב  הטענה בכוח אין עדים, לו שאין מכיון התובע: טענת
הרי  ואומר: לנטען ופונה פותח אלא שבועה, רק ממון
טוען, הוא אמת ויאמר יודה ואולי וכך, כך טוען התובע
(ראה  מכחיש שהנטען לאחר אלא בשבועה פותחים ואין
הל' סנהדרין מהל' בפכ"א רבינו דברי והשווה כסףֿמשנה,

שם). ובכ"מ "לפת 95)י, רבינו שם: ומפרש לו", וח
שם). (ר"ן בשבועה תחילה לו פחות 96)לפתוח אבל

מהל' (פ"ג לתובע נזקקין ביתֿדין ואין ממון, אינו מפרוטה
ו). הל' ונטען נשבעים 97)טוען ומעלה דמפרוטה משמע

בפ"ג  רבינו (שהביא רבינו של רבותיו דעת וכפי ונוטלים,
צריכים  אינם ונוטלים הנשבעים ז) הל' ונטען טוען מהל'
במקצת  מודה בשבועת הדרוש כפי כסף, מעין שתי טענת
דעתו  מביע רבינו שהלא צ"ע אמנם א). הל' שם (ראה
בשתי  שיכפור הנתבע שצריך אומר, "ואני ואומר (שם),
וליישב  ויטול". חכמים בתקנת התובע ישבע ואח"כ מעין
לומר  "שאפשר הכסףֿמשנה: אומר רבינו, בדברי הסתירה
דעתו  וגילה . . רבותיו. דעת לרבינו נראה שלא שאע"פ
מעשה, לענין עצמו על לסמוך רצה לא טוען, מהל' בפ"ה
תירוצים  (וכמה רבותיו" כדעת הדברים סתם פה ולפיכך
ובכסףֿ במ"מ ראה רבינו. בדברי הסתירה בישוב נאמרו

ב). ס"ק פט סי' ובש"ך ובלחםֿמשנה, משנה
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ה'תש"פ  שבט י"ד ראשון יום

ע. עשה מצות
― ׁשבעים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה הּוא ְְְִִִִִַַַַָָ

ּבאחת ספק לנּו יארע אם מסּים קרּבן להקריב ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּנצטּוינּו
ועל ּכרת זדֹונן על ׁשחּיבים הּגדֹולֹות העברֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָמאֹותן
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן ― קבּועה חּטאת ְְְְְִִֶַָָָָָָָָָָׁשגגתן
ּתלּוי, אׁשם עליו חּיבים יארע אם אׁשר הּזה הּספק ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואפן
חלב מהן אחת חלב, חתיכֹות ׁשּתי לפניו ׁשּיׁש ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּוא:

`xeq)הּכליֹות `edy)הּלב חלב xzen)והאחרת `edy), ְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשאבדה, אֹו אתֿהּׁשנּיה אחר ואכל מהן אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואכל
היתה ׁשאכל החתיכה אם חׁשׁש אצלֹו ונתעֹורר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָונסּתּפק
הּספק על קרּבן ׁשּמקריב זהּו ― האסּורה אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמּתרת

ּתלּוי' 'אׁשם נקרא וזה ּבֹו, להתּכּפר ּכדי הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמתעֹורר
(xxazi wtqdy cr cnere ielz oiicr epicy)נתּברר אם .ְִִֵָ

נתאּמת הרי ― הּכליֹות חלב הּוא ׁשּמהּֿׁשאכל ,ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאחרּֿכ
ּבקרּבן האמּור והּכתּוב קבּועה. חּטאת ויקריב ׁשגגה ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָׁשּזֹו
תחטא ּכי "ואםֿנפׁש וּיקרא: ּבפרׁשת אמרֹו הּוא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
ולאֿידע תעׂשינה לא אׁשר ה' מּכלֿמצות אחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹועׂשתה
ּבערּכ מןֿהּצאן ּתמים איל והביא עונֹו ונׂשא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹואׁשם
ׁשגג אׁשר ׁשגגתֹו על הּכהן עליו וכּפר אלֿהּכהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאׁשם

לאֿידע" giÎfi)והּוא ,d `xwie)ּׁשּלא מה על ּכלֹומר: ― ְְֶַַַַָֹֹ
חכמים לֹו קֹוראים זה וענין ׁשגג. לא אֹו ׁשגג אם ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹידע
ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּודע', ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ'לא
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i"yx
(È).àøéú ìà äúàå על באה תראה אשר הרעות מכל

בתוכה: אתה אשר ושקט:ïðàùå.בבל כמו
(‡È).èôùîì êéúøñéå:חסוך ê÷ðà.בדין àì ä÷ðå'ל

השמד: äìçð.(È·)טיאוט êøáùì ùåðà שברך
בלעז: סבור øåæîì.(È‚)אנפר"ש אדם אין רפואה,

תשועה: לך הועיל:äìòú.שתהא לשון רפואה,
(„È).éøæëà øñåî:הוא אכזרי המוסר אכזריות ייסורי
(ÊË).ïëì:שבועה.äñùîì êéñàù וכת"י ביזה לשון

לעדי: עדיך ïåîøàå.(ÁÈ)רפואה:äëåøà.(ÊÈ)ויהון
המקדש:

cec zcevn
(Ë)'ÂÎÂ Â„·ÚÂ:יעבדו ה' את  רק ..ÌÎÏÓ „Â„ ˙‡Â מלך זהו 

דוד: מזרע הבא Ì‰Ï.המשיח ÌÈ˜‡ אעמיד ‡˘¯ אשר
˙È¯‡.(È)עליהם : Ï‡ ‰˙‡Âשלא תירא  אל  מעתה  לכן

בגולה : Ï‡¯˘È.תשתקע ˙Á˙ Ï‡Â.שונות במילות הדבר  כפל
˜ÂÁ¯Ó ÍÚÈ˘ÂÓ È‰ ÈÎ ולגאלך להושיעך  המוכן הוא אני כי .

שם: שאתה ממקום מרחק ÍÚ¯Ê.מארץ  ˙‡Â אותך לא ר"ל 
שבים: מארץ  אגאול  אותם לך הנולדים  זרעך כיֿאם אגאל 

.·˜ÚÈ ·˘Â והשקט ונחת בשובה  יעקב  ישב והלאה  ומאז 
יחרידו: מי עוד  ימצא ולא Í¯·˘Ï.(È·)ושאנן ˘Â‡אמת הן

ביותר : כאוב  היה לך שהיה  השבר  Í˙ÎÓ.את  ‰ÏÁהמכות
מאד : מחליאים היו עליך  „ÍÈ.(È‚)שבאו Ô„ ÔÈ‡היה לא 

להיותו ולכן רפואה לקבל  מכתך  משפט  שופט  מהרופאים מי 
כשהרופאים הדרך  כן כי כלל  רפואה  לך  עשו לא נואש  חולי

כלל : רפואה עוד יעשו לא  החולי לרפאות  ÏÎ(È„)מתייאשים 
.ÍÈ·‰‡Ó אותך ידרשו ולא  בך  שכחו אותך האוהבים  כל 

החולי : בעת ‰ÍÈ˙ÈÎ.לבקרך ·ÈÂ‡ ˙ÎÓ ÈÎ אותך הכיתי 
בך : שמאסתי כולם  חשבו ולכן  אכזרי  בייסורי המכה  כאויב 

.ÍÂÂÚ ·Â¯ ÏÚ ח על לא אולם  רובר"ל  על  כי ֿאם  הכיתיך נם
חטאתיך : רבו כי ˙ÚÊ˜.(ÂË)עוונך  ‰Óתצעק מה  לכן

רוב ועל  הואיל  מכתך  שאנושה באמרך  שברך  על  להתרעם
באו ולא גמול  לשלם  לך אלה עשיתי חטאתיך ומרבית עוונך 

כל ÔÎÏ.(ÊË)בחנם: לכן המפעל  גמול משלם  ואני הואיל
בגמולם: המה גם  ישחתו אותך  המשחיתים  ר"ל יאכלו  אוכליך 

.ÍÈ¯ˆ ÏÎÂ:בשבי ילכו אותך הצרים ˘‡ÍÈÒכל ÂÈ‰Â
.‰ÒÈ˘ÓÏ:משלם אני גמול  כי האויב ביד לשלל  אתן אותך  השוללים  וכל  לרמיסה  יהיו אותך  ‡ÏÚ‰.(ÊÈ)הרומסים ÈÎרצה

כמאז: להיות לשוב ממכתך וארפאך  רפואה ואעלה  חסד  אעשה לבד  לך  אלא  Á„‰.לומר , ÈÎנדחה לך  יקראו כי  עם ר"ל
אותם : ואדרוש אקבצם  אני כי היא כן לא דורש  לה אין אשר  עיר היא ציון  ˘·.(ÁÈ)ואמרו È‰שבי את בהשקט אושיב 

מהם : שגלו יעקב ‡¯ÌÁ.אהלי ÂÈ˙ÂÎ˘ÓÂ: שוממים יהיו ירושלים :ÈÚ¯.לבל  ˙Ï‰.זה  ÏÚלה שהיתה וחזקתה  גבהה על  ר"ל
בה"מ :ÔÂÓ¯‡Â.מאז: ÂËÙ˘Ó.זה  ÏÚ:מאז שהיה ובענין  בדרך  ר"ל

oeiv zcevn
(È).˙Á˙ מפניהם תחת  אל כמו ושבר פחד א)ענין Â˘·.:(לעיל

ומנוחה: השקט  מואבÔ‡˘Â.ענין שאנן כמו שלוה ענין 
מח)מנעוריו וההשקט :(לקמן השלוה  לרוב במ "ש  הדבר  וכפל 
.„È¯ÁÓ: חרדה פיזור:‰ÍÈ˙ÂˆÈÙ.(È‡)מלשון ËÙ˘ÓÏ.ענין

לכסא ישבת וכן בי"ת במקום  הלמ "ד  ובאה במשפט  כמו
ט) ה'(תהלים יסרני וכן למוסר  אוזן לגלות  הראוי במשפט  ור "ל 

במשפט י)אך  ומכתי‡Â˘.(È·):(לעיל כמו חזק  מכאוב ענין
טו)אנושה הרגוÍ¯·˘Ï.:(לעיל וכן את במקום היא הלמ "ד 
ג)לאבנר חולי:ÏÁ‰.:(ש"ב רפואתÂÊÓÏ¯.(È‚)מל' ענין

לרפאותה סממנים המכה על  לפזר  שדרך  לפי כן ותקרא המכה 
חובשו ולא זוריו לא  א)כמו כן(ישעיה תקרא  עצמה המכה וגם 
מזורו  את ויהודה  ה)כמ "ש מפזרים(הושע שעליה  לפי תהו

לו ˙ÏÚ‰.הסממנים: אין תעלה  כמו  רפואה  מו)ענין (לקמן

עפר אדמת כמו נרדפים בשמות  המלה יב)וכפל  :(דניאל
(„È).¯ÒÂÓ:יסורים ליÂÓˆÚ.מלשון עצמו  כמו ריבוי , ענין

טו)אלמנותיו ÒÈ˘ÓÏ‰.(ÊË):(לעיל ÍÈÒ‡˘רמיסה ענין
יעקב למשיסה נתן  מי  כמו מב)ודריכה  ‡¯ÎÂ‰.(ÊÈ):(ישעיה

עמי  בת  ארוכת כמו רפואה  ח)ענין ענין˘·.(ÁÈ):(לעיל
שביה:˘·Â˙.השקט : ומדור:ÂÈ˙ÂÎ˘ÓÂ.מלשון  משכן  מל'
.‰Ï˙:וחזקתה גבהה  על  ור"ל  וגל  תל  עניןÔÂÓ¯‡Â.מלשון

נוטש ארמון כי וכן ופלטרין לב)היכל  דרכוÂËÙ˘Ó.:(ישעיה
כמשפט  העמוד  על עומד  וכן  יא)ומנהגו :(מ"ב

hay 'kÎh"i ycew zayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תש"פ  שבט י"ח חמישי יום

עז. עד. עשה מצות
― הע"ד אםהּמצוה זב ׁשּכלֿאיׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ

תרים "ׁשּתי הּוא: זה וקרּבן קרּבן, יקריב מּזיבּותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹנרּפא
קרּבן וזהּו ― עלה" והאחד חּטאת אחד יֹונה ּבני ׁשני ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹו

ׁשּיקריבּנּו עד ּכּפרה מחּסר והּוא aixrdeהּזב, lahy s`) ְְְִֶֶַַַַַָָָֻ
(meid'וגֹו מּזֹובֹו הּזב "וכיֿיטהר יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְְְְִִִִֶַַַָָ

וגֹו'" תרים ׁשּתי יּקחֿלֹו הּׁשמיני ehÎbi)ּובּיֹום ,eh `xwie). ְְְִִִִֵַַַֹ

― הע"ז ׁשּכלֿמצרעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
z`xpy)(exera zipepal dוהן מּנגעֹו, נרּפא אם קרּבן ְְְְְִִִִִֵַָָָיקריב

עני הּוא ואם ׁשמן. ולֹוג ואׁשם וחּטאת עֹולה ּבהמֹות: ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשלׁש
אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו ּתרים ּוׁשּתי לאׁשם ּכבׂש מקריב ―ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
והּוא ּכּפרה. מּמחּסרי הרביעי וזהּו לחּטאת, ואחד ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻלעלה
ּתמימים ׁשניֿכבׂשים יּקח הּׁשמיני "ּובּיֹום יתעּלה: ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָאמרֹו

אחת" i)וכבׂשה ,ci my)מֹונה אינ מּדּוע אדם: יאמר ואם . ְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹ
ענין להם ׁשּיׁש ּכיון אחת ּכמצוה ּכּלם ּכּפרה מחּסרי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻקרּבן
מּמיני מין היה זה ואז הּכּפרה, חּסּור והּוא הּכֹוללם, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָאחד
― הּפלֹונית הּמצוה אֹומר: והיית מןֿהּטמאה ְְְְֳִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּטהרה
הּטמאים, מקצת טהרת ּתׁשלם ׁשּלא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּוא
ּכן ׁשהרי קרּבן, ׁשּיקריבּו עד ּומצרע, ויֹולדת וזבה זב ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹוהם

ּבמקוה טהרה מֹונה hw)אּתה dyr zevn)― אחת מצוה ְְְֳִִֶַַַָָָָָ
הּטמאה למין חֹוׁשׁש ואינ ׁשּיהיה, טמא איזה ּבּה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻיתחּיב
ּכּפרה מחּסרי קרּבן למנֹות יכֹול היית ּכ ― ּבּה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֻׁשּנטמא
ועד יֹודע הּׁשם טמאתֹו?! למין ּתחּוׁש ולא אחת, ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻּכמצוה
ּכלֿאחד קרּבן היה אּלּו ּבהחלט, להיֹות צרי היה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּכ
ּכמֹו ׁשּנּוי, ּבֹו ׁשאין אחד קרּבן אּלּו ּכּפרה מחּסרי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמארּבעת

ּבּמים ּכלֿ(dewna)טהרה על וחֹובה טהרה מין ׁשהיא ְֳֳִִִֶַַַָָָָָָ
רֹואה, ׁשאּתה ּכמֹו קרּבנֹותיהם ׁשּנׁשּתּנּו מּכיון אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָטמא;
נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר ּכי ּבהכרח, לבּדֹו ּכלֿקרּבן למנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָצרי
זה. ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר אינֹו זה ׁשל ְֳֳִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָטהרתֹו

נּדה מי ּכמֹו זה `xtוהרי z` miaxrn eid mday d`fd in) ְֲִֵֵֶַָ
(dxtdׁשּבמצרע מינין וארּבעה מקוה miynzynּומי mda) ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ

('eke fx` ur ,mixtv :ezxdhlאףֿעלּֿפי מצות, ׁשלׁש ְִִֵֶַַָֹֹׁשהן
ׁשאבאר ּכמֹו טמאים לטהרת iw)ׁשּכּלן dyr zevn). ְְְֲֳִֵֵֶֶַָָָֻ

נתּבארּו ּכבר אּלּו ּכּפרה מחּסרי ודיניוארּבעת ּדיניהם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
וסֹוף מּנזירּות ח' ּבפרק ּופרטּות ּבכללּות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָקרּבנֹותיהם
ּבּתלמּוד, הּמפּזרים רּבים ּובמקֹומֹות קּנים ּומּסכת ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֻנגעים

עליהם. ׁשהעירנּו ּבּמקֹומֹות ּככּלם ׁשרּבם ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֻֻאּלא

ה'תש"פ  שבט י"ט שישי יום

פז. עשה מצות קו. תעשה לא מצות
― הק"ו אתהּמצוה מּלהחליף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

(znda)הּקדׁשים(silgzk zxg` dnda zzle)היא וזֹו ְֳִִַָ
ולאֿימיר יחליפּנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹהּתמּורה,

i)אתֹו" ,fk `xwie).ּבלבד ּבּמעׂשר מיחד לאו ּבא ּוכבר . ְְְֲִֵַַָָָָָֹֻ
ּבספרא ּׁשאמרּו מה לכ izewega)והּטעם zyxt)והּוא , ְְְְְְִֶַַַַָָָ

אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל "מעׂשר ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָאמרם:
ּכ ― להמירֹו ואסּור מזּבח קדׁשי ׁשהּמעׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשם
יחליפּנּו" "לא ּבאמרֹו: ּתמּורתם על ׁשהזהיר ְְְְֲֳִִִִֶֶַַַָָָָָֹּכלֿהּקדׁשים
לֹוקה. ― ׁשהמיר ּומי ּבלבד; מזּבח קדׁשי אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאינם

ּתמּורה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

― הפ"ז הּתמּורההּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
s` ixd .miycwd znda zxenza dyicwdy oilegd znda)

(Ð `id mb ,ycew ly ef mewna zcner dpi` dyrnly,ֶֹקדׁש
יהיהֿקדׁש" ּותמּורתֹו "והיהֿהּוא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹוהּוא

(bl ,my)ּתמּורה מּסכת ּבריׁש אמרּו ּובפרּוׁש .(:c)ׁשאמרֹו , ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָ
לעׂשה ׁשּנּתק לאֿתעׂשה מצות הּוא ימירּנּו" "לא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹיתעּלה:
z` zlhane zwzpn Ð ycew dxenzdy Ð dyrd meiwy)

(e`ldוׁשם הּוא? לעׂשה ׁשּנּתק ּדלאו ממיר הלא אמרּו: .ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹ
ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לֹוקה, ׁשהּממיר לכ טעם ּגם ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָנאמר

לעׂשה: ׁשּנּתק לאוין".לאו ּתרי ועקר עׂשה אתי "לא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
יחליפּנּו" "לא ּפעמים: נכּפל הּתמּורה על הּלאו ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹּכלֹומר:

אֹותֹו" ימיר i)ו"לא ,my)והיהֿהּוא" ― אחד עׂשה ּובא , ְְֲִֵֶָָָָָֹ
ּוכבר מהּֿׁשרצינּו. נתּבאר הּנה יהיהֿקדׁש". ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּותמּורתֹו
אי ּכלֹומר: ּתמּורה, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָנתּבארּו

קרבה. ואי ּומהּֿדינּה ּתתקּים לא ואי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹּתתקּים

ה'תש"פ  שבט כ' ש"ק יום

קז. עשה מצות קז. תעשה לא מצות
יום חמישיֿ שבת קודש י "טֿ כ 'שבט 

― הק"ז אתֿהּמצוה מּלׁשּנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻ
לעׂשֹותֹו ׁשלמים, ׁשהיה ּכגֹון לקרּבן, מּקרּבן ְְְְְֲֳִִִֶַַָָָָָָָָהּקדׁשים
ּבֹו וכּיֹוצא ׁשּזה ― חּטאת לעׂשֹותֹו אׁשם, אֹו ְֲֵֶֶַַַָָָָָאׁשם,
"לאֿ ּבהמה: ּבבכֹור יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹּבלאֿתעׂשה,

אתֹו" איׁש ek)יקּדיׁש ,fk `xwie)ּבּקּבלה ּובא .wxt oikxr) ְִִַַַָָָֹ
(f dpyn g.מזּבח הקּדׁש ― אתֹו" איׁש ְְְִִִֵֵֶַַֹֹ"לאֿיקּדיׁש

ספרא izewega)ּולׁשֹון zyxt)מּנין ּבכֹור, אּלא לי "אין : ְְְִִִִֵֶַָָ
לקדּׁשה? מקדּׁשה אֹותם מׁשּנין ׁשאין ְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָֻֻלכלֿהּקדׁשים
רמז ― אתֹו" איׁש לאֿיקּדיׁש "ּבבהמה לֹומר: ְְְִִִֵַַַַָָֹֹּתלמּוד
לאֿיקּדיׁש ּבבהמה לה' יבּכר "אׁשר מהּֿׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻעל
לא ּבּבהמה לה' ּׁשּיהא ּכלֿמה אמר: ּכאּלּו אתֹו" ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאיׁש
ׁשהּוא. ּכמֹו יּׁשאר אּלא אחרת, קדּׁשה אתֹו איׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻיקּדיׁש

מּתמּורה. ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָּוכבר

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,
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תשועה: לך הועיל:äìòú.שתהא לשון רפואה,
(„È).éøæëà øñåî:הוא אכזרי המוסר אכזריות ייסורי
(ÊË).ïëì:שבועה.äñùîì êéñàù וכת"י ביזה לשון

לעדי: עדיך ïåîøàå.(ÁÈ)רפואה:äëåøà.(ÊÈ)ויהון
המקדש:

cec zcevn
(Ë)'ÂÎÂ Â„·ÚÂ:יעבדו ה' את  רק ..ÌÎÏÓ „Â„ ˙‡Â מלך זהו 

דוד: מזרע הבא Ì‰Ï.המשיח ÌÈ˜‡ אעמיד ‡˘¯ אשר
˙È¯‡.(È)עליהם : Ï‡ ‰˙‡Âשלא תירא  אל  מעתה  לכן

בגולה : Ï‡¯˘È.תשתקע ˙Á˙ Ï‡Â.שונות במילות הדבר  כפל
˜ÂÁ¯Ó ÍÚÈ˘ÂÓ È‰ ÈÎ ולגאלך להושיעך  המוכן הוא אני כי .

שם: שאתה ממקום מרחק ÍÚ¯Ê.מארץ  ˙‡Â אותך לא ר"ל 
שבים: מארץ  אגאול  אותם לך הנולדים  זרעך כיֿאם אגאל 

.·˜ÚÈ ·˘Â והשקט ונחת בשובה  יעקב  ישב והלאה  ומאז 
יחרידו: מי עוד  ימצא ולא Í¯·˘Ï.(È·)ושאנן ˘Â‡אמת הן

ביותר : כאוב  היה לך שהיה  השבר  Í˙ÎÓ.את  ‰ÏÁהמכות
מאד : מחליאים היו עליך  „ÍÈ.(È‚)שבאו Ô„ ÔÈ‡היה לא 

להיותו ולכן רפואה לקבל  מכתך  משפט  שופט  מהרופאים מי 
כשהרופאים הדרך  כן כי כלל  רפואה  לך  עשו לא נואש  חולי

כלל : רפואה עוד יעשו לא  החולי לרפאות  ÏÎ(È„)מתייאשים 
.ÍÈ·‰‡Ó אותך ידרשו ולא  בך  שכחו אותך האוהבים  כל 

החולי : בעת ‰ÍÈ˙ÈÎ.לבקרך ·ÈÂ‡ ˙ÎÓ ÈÎ אותך הכיתי 
בך : שמאסתי כולם  חשבו ולכן  אכזרי  בייסורי המכה  כאויב 

.ÍÂÂÚ ·Â¯ ÏÚ ח על לא אולם  רובר"ל  על  כי ֿאם  הכיתיך נם
חטאתיך : רבו כי ˙ÚÊ˜.(ÂË)עוונך  ‰Óתצעק מה  לכן

רוב ועל  הואיל  מכתך  שאנושה באמרך  שברך  על  להתרעם
באו ולא גמול  לשלם  לך אלה עשיתי חטאתיך ומרבית עוונך 

כל ÔÎÏ.(ÊË)בחנם: לכן המפעל  גמול משלם  ואני הואיל
בגמולם: המה גם  ישחתו אותך  המשחיתים  ר"ל יאכלו  אוכליך 

.ÍÈ¯ˆ ÏÎÂ:בשבי ילכו אותך הצרים ˘‡ÍÈÒכל ÂÈ‰Â
.‰ÒÈ˘ÓÏ:משלם אני גמול  כי האויב ביד לשלל  אתן אותך  השוללים  וכל  לרמיסה  יהיו אותך  ‡ÏÚ‰.(ÊÈ)הרומסים ÈÎרצה

כמאז: להיות לשוב ממכתך וארפאך  רפואה ואעלה  חסד  אעשה לבד  לך  אלא  Á„‰.לומר , ÈÎנדחה לך  יקראו כי  עם ר"ל
אותם : ואדרוש אקבצם  אני כי היא כן לא דורש  לה אין אשר  עיר היא ציון  ˘·.(ÁÈ)ואמרו È‰שבי את בהשקט אושיב 

מהם : שגלו יעקב ‡¯ÌÁ.אהלי ÂÈ˙ÂÎ˘ÓÂ: שוממים יהיו ירושלים :ÈÚ¯.לבל  ˙Ï‰.זה  ÏÚלה שהיתה וחזקתה  גבהה על  ר"ל
בה"מ :ÔÂÓ¯‡Â.מאז: ÂËÙ˘Ó.זה  ÏÚ:מאז שהיה ובענין  בדרך  ר"ל

oeiv zcevn
(È).˙Á˙ מפניהם תחת  אל כמו ושבר פחד א)ענין Â˘·.:(לעיל

ומנוחה: השקט  מואבÔ‡˘Â.ענין שאנן כמו שלוה ענין 
מח)מנעוריו וההשקט :(לקמן השלוה  לרוב במ "ש  הדבר  וכפל 
.„È¯ÁÓ: חרדה פיזור:‰ÍÈ˙ÂˆÈÙ.(È‡)מלשון ËÙ˘ÓÏ.ענין

לכסא ישבת וכן בי"ת במקום  הלמ "ד  ובאה במשפט  כמו
ט) ה'(תהלים יסרני וכן למוסר  אוזן לגלות  הראוי במשפט  ור "ל 

במשפט י)אך  ומכתי‡Â˘.(È·):(לעיל כמו חזק  מכאוב ענין
טו)אנושה הרגוÍ¯·˘Ï.:(לעיל וכן את במקום היא הלמ "ד 
ג)לאבנר חולי:ÏÁ‰.:(ש"ב רפואתÂÊÓÏ¯.(È‚)מל' ענין

לרפאותה סממנים המכה על  לפזר  שדרך  לפי כן ותקרא המכה 
חובשו ולא זוריו לא  א)כמו כן(ישעיה תקרא  עצמה המכה וגם 
מזורו  את ויהודה  ה)כמ "ש מפזרים(הושע שעליה  לפי תהו

לו ˙ÏÚ‰.הסממנים: אין תעלה  כמו  רפואה  מו)ענין (לקמן

עפר אדמת כמו נרדפים בשמות  המלה יב)וכפל  :(דניאל
(„È).¯ÒÂÓ:יסורים ליÂÓˆÚ.מלשון עצמו  כמו ריבוי , ענין

טו)אלמנותיו ÒÈ˘ÓÏ‰.(ÊË):(לעיל ÍÈÒ‡˘רמיסה ענין
יעקב למשיסה נתן  מי  כמו מב)ודריכה  ‡¯ÎÂ‰.(ÊÈ):(ישעיה

עמי  בת  ארוכת כמו רפואה  ח)ענין ענין˘·.(ÁÈ):(לעיל
שביה:˘·Â˙.השקט : ומדור:ÂÈ˙ÂÎ˘ÓÂ.מלשון  משכן  מל'
.‰Ï˙:וחזקתה גבהה  על  ור"ל  וגל  תל  עניןÔÂÓ¯‡Â.מלשון

נוטש ארמון כי וכן ופלטרין לב)היכל  דרכוÂËÙ˘Ó.:(ישעיה
כמשפט  העמוד  על עומד  וכן  יא)ומנהגו :(מ"ב

hay 'kÎh"i ycew zayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תש"פ  שבט י"ח חמישי יום

עז. עד. עשה מצות
― הע"ד אםהּמצוה זב ׁשּכלֿאיׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ

תרים "ׁשּתי הּוא: זה וקרּבן קרּבן, יקריב מּזיבּותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹנרּפא
קרּבן וזהּו ― עלה" והאחד חּטאת אחד יֹונה ּבני ׁשני ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹו

ׁשּיקריבּנּו עד ּכּפרה מחּסר והּוא aixrdeהּזב, lahy s`) ְְְִֶֶַַַַַָָָֻ
(meid'וגֹו מּזֹובֹו הּזב "וכיֿיטהר יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְְְְִִִִֶַַַָָ

וגֹו'" תרים ׁשּתי יּקחֿלֹו הּׁשמיני ehÎbi)ּובּיֹום ,eh `xwie). ְְְִִִִֵַַַֹ

― הע"ז ׁשּכלֿמצרעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
z`xpy)(exera zipepal dוהן מּנגעֹו, נרּפא אם קרּבן ְְְְְִִִִִֵַָָָיקריב

עני הּוא ואם ׁשמן. ולֹוג ואׁשם וחּטאת עֹולה ּבהמֹות: ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשלׁש
אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו ּתרים ּוׁשּתי לאׁשם ּכבׂש מקריב ―ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
והּוא ּכּפרה. מּמחּסרי הרביעי וזהּו לחּטאת, ואחד ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻלעלה
ּתמימים ׁשניֿכבׂשים יּקח הּׁשמיני "ּובּיֹום יתעּלה: ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָאמרֹו

אחת" i)וכבׂשה ,ci my)מֹונה אינ מּדּוע אדם: יאמר ואם . ְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹ
ענין להם ׁשּיׁש ּכיון אחת ּכמצוה ּכּלם ּכּפרה מחּסרי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻקרּבן
מּמיני מין היה זה ואז הּכּפרה, חּסּור והּוא הּכֹוללם, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָאחד
― הּפלֹונית הּמצוה אֹומר: והיית מןֿהּטמאה ְְְְֳִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּטהרה
הּטמאים, מקצת טהרת ּתׁשלם ׁשּלא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּוא
ּכן ׁשהרי קרּבן, ׁשּיקריבּו עד ּומצרע, ויֹולדת וזבה זב ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹוהם

ּבמקוה טהרה מֹונה hw)אּתה dyr zevn)― אחת מצוה ְְְֳִִֶַַַָָָָָ
הּטמאה למין חֹוׁשׁש ואינ ׁשּיהיה, טמא איזה ּבּה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻיתחּיב
ּכּפרה מחּסרי קרּבן למנֹות יכֹול היית ּכ ― ּבּה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֻׁשּנטמא
ועד יֹודע הּׁשם טמאתֹו?! למין ּתחּוׁש ולא אחת, ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻּכמצוה
ּכלֿאחד קרּבן היה אּלּו ּבהחלט, להיֹות צרי היה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּכ
ּכמֹו ׁשּנּוי, ּבֹו ׁשאין אחד קרּבן אּלּו ּכּפרה מחּסרי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמארּבעת

ּבּמים ּכלֿ(dewna)טהרה על וחֹובה טהרה מין ׁשהיא ְֳֳִִִֶַַַָָָָָָ
רֹואה, ׁשאּתה ּכמֹו קרּבנֹותיהם ׁשּנׁשּתּנּו מּכיון אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָטמא;
נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר ּכי ּבהכרח, לבּדֹו ּכלֿקרּבן למנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָצרי
זה. ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר אינֹו זה ׁשל ְֳֳִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָטהרתֹו

נּדה מי ּכמֹו זה `xtוהרי z` miaxrn eid mday d`fd in) ְֲִֵֵֶַָ
(dxtdׁשּבמצרע מינין וארּבעה מקוה miynzynּומי mda) ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ

('eke fx` ur ,mixtv :ezxdhlאףֿעלּֿפי מצות, ׁשלׁש ְִִֵֶַַָֹֹׁשהן
ׁשאבאר ּכמֹו טמאים לטהרת iw)ׁשּכּלן dyr zevn). ְְְֲֳִֵֵֶֶַָָָֻ

נתּבארּו ּכבר אּלּו ּכּפרה מחּסרי ודיניוארּבעת ּדיניהם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
וסֹוף מּנזירּות ח' ּבפרק ּופרטּות ּבכללּות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָקרּבנֹותיהם
ּבּתלמּוד, הּמפּזרים רּבים ּובמקֹומֹות קּנים ּומּסכת ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֻנגעים

עליהם. ׁשהעירנּו ּבּמקֹומֹות ּככּלם ׁשרּבם ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֻֻאּלא

ה'תש"פ  שבט י"ט שישי יום

פז. עשה מצות קו. תעשה לא מצות
― הק"ו אתהּמצוה מּלהחליף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

(znda)הּקדׁשים(silgzk zxg` dnda zzle)היא וזֹו ְֳִִַָ
ולאֿימיר יחליפּנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹהּתמּורה,

i)אתֹו" ,fk `xwie).ּבלבד ּבּמעׂשר מיחד לאו ּבא ּוכבר . ְְְֲִֵַַָָָָָֹֻ
ּבספרא ּׁשאמרּו מה לכ izewega)והּטעם zyxt)והּוא , ְְְְְְִֶַַַַָָָ

אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל "מעׂשר ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָאמרם:
ּכ ― להמירֹו ואסּור מזּבח קדׁשי ׁשהּמעׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשם
יחליפּנּו" "לא ּבאמרֹו: ּתמּורתם על ׁשהזהיר ְְְְֲֳִִִִֶֶַַַָָָָָֹּכלֿהּקדׁשים
לֹוקה. ― ׁשהמיר ּומי ּבלבד; מזּבח קדׁשי אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאינם

ּתמּורה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

― הפ"ז הּתמּורההּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
s` ixd .miycwd znda zxenza dyicwdy oilegd znda)

(Ð `id mb ,ycew ly ef mewna zcner dpi` dyrnly,ֶֹקדׁש
יהיהֿקדׁש" ּותמּורתֹו "והיהֿהּוא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹוהּוא

(bl ,my)ּתמּורה מּסכת ּבריׁש אמרּו ּובפרּוׁש .(:c)ׁשאמרֹו , ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָ
לעׂשה ׁשּנּתק לאֿתעׂשה מצות הּוא ימירּנּו" "לא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹיתעּלה:
z` zlhane zwzpn Ð ycew dxenzdy Ð dyrd meiwy)

(e`ldוׁשם הּוא? לעׂשה ׁשּנּתק ּדלאו ממיר הלא אמרּו: .ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹ
ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לֹוקה, ׁשהּממיר לכ טעם ּגם ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָנאמר

לעׂשה: ׁשּנּתק לאוין".לאו ּתרי ועקר עׂשה אתי "לא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
יחליפּנּו" "לא ּפעמים: נכּפל הּתמּורה על הּלאו ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹּכלֹומר:

אֹותֹו" ימיר i)ו"לא ,my)והיהֿהּוא" ― אחד עׂשה ּובא , ְְֲִֵֶָָָָָֹ
ּוכבר מהּֿׁשרצינּו. נתּבאר הּנה יהיהֿקדׁש". ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּותמּורתֹו
אי ּכלֹומר: ּתמּורה, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָנתּבארּו

קרבה. ואי ּומהּֿדינּה ּתתקּים לא ואי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹּתתקּים

ה'תש"פ  שבט כ' ש"ק יום

קז. עשה מצות קז. תעשה לא מצות
יום חמישיֿ שבת קודש י "טֿ כ 'שבט 

― הק"ז אתֿהּמצוה מּלׁשּנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻ
לעׂשֹותֹו ׁשלמים, ׁשהיה ּכגֹון לקרּבן, מּקרּבן ְְְְְֲֳִִִֶַַָָָָָָָָהּקדׁשים
ּבֹו וכּיֹוצא ׁשּזה ― חּטאת לעׂשֹותֹו אׁשם, אֹו ְֲֵֶֶַַַָָָָָאׁשם,
"לאֿ ּבהמה: ּבבכֹור יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹּבלאֿתעׂשה,

אתֹו" איׁש ek)יקּדיׁש ,fk `xwie)ּבּקּבלה ּובא .wxt oikxr) ְִִַַַָָָֹ
(f dpyn g.מזּבח הקּדׁש ― אתֹו" איׁש ְְְִִִֵֵֶַַֹֹ"לאֿיקּדיׁש

ספרא izewega)ּולׁשֹון zyxt)מּנין ּבכֹור, אּלא לי "אין : ְְְִִִִֵֶַָָ
לקדּׁשה? מקדּׁשה אֹותם מׁשּנין ׁשאין ְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָֻֻלכלֿהּקדׁשים
רמז ― אתֹו" איׁש לאֿיקּדיׁש "ּבבהמה לֹומר: ְְְִִִֵַַַַָָֹֹּתלמּוד
לאֿיקּדיׁש ּבבהמה לה' יבּכר "אׁשר מהּֿׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻעל
לא ּבּבהמה לה' ּׁשּיהא ּכלֿמה אמר: ּכאּלּו אתֹו" ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאיׁש
ׁשהּוא. ּכמֹו יּׁשאר אּלא אחרת, קדּׁשה אתֹו איׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻיקּדיׁש

מּתמּורה. ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָּוכבר

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,
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Âähîìe äáekøàä ïî äéìâø eëzçpL äîäa–äøLk;äìòîìe äáekøàä ïî–äìeñt.ïéãébä úîö ìhpL ïëå. §¥¨¤¤§§©§¤¨¦¨©§¨§©¨§¥¨¦¨©§¨§©§¨§¨§¥¤¦©Ÿ¤©¦¦
ä øaLðíöò,íi÷ øNaä áø íà–Bzøäèî dúèéçL;åàì íàå–Bzøäèî dúèéçL ïéà. ¦§©¨¤¤¦Ÿ©¨¨©¨§¦¨¨§©©§§¦¨¥§¦¨¨§©©§

Êäîäaä úà èçBMä,àéìL da àöîe–äpìëàz äôiä Lôð,ïéìëà úàîè àG äànèî dðéàå,úàîè àGå ©¥¤©§¥¨¨¨¨¦§¨¤¤©¨¨Ÿ§¤¨§¥¨§©§¨ª§©Ÿ¨¦§ª§©

eeee.dilbx ekzgpy dnda:íéðåøçàä.dhnle daekx`d onäáåëø äúåàå äîäáä ïéèéùôîùë úåñøôä íò êúçðä íöò àåä ïåúçúä ,êøéá úåîöò ùìù
ãéâä úîåöå éòöîàä íöò äðîéä äìòîìå .à"á÷åã éáøòáå ,å"ì÷åðéé ÷øô åúåà ïéøå÷ æ"òì ïåùìáå ,ùàøä íò úøëîðä äáåëøà úàø÷ðêåîñ åúéúçúá íé

õáåø àåäùë ìîâá äàøðå øëéð éòöîàä íöòä ùàøì úéìå÷ä óåñ ïéáù ÷øôäå .äéìàá äáåçúä úéìå÷ àéä ïåéìòäå .ùàøä íò úøëîðä äáåëøà ÷øôì
äìòîìå äáåëøàä ïîå .äèîìå ùàøä íò úøëîðä äáåëøàä úìçúî åðééä äøùë àéäù ïéúéðúîá éðú÷ã äèîìå äáåëøàä ïîå .íééç éìòá øàùáî øúåé

:äôéøè äìòîìå íùî ìâøä êúçðù íå÷î ìëá ,íéãéâä úîåö íå÷î àåäù éòöîàä íöòä óåñî åðééäã.oicibd znev lhipy okeìâøä êúçð àì åìéôà
êúçúù íå÷î ìëáù åøåäå ø÷éò éúåáø åñôú åæ äèéùå .àøîâá åæ äðùî íéàøåîà úö÷ åùøéô êë .äôéøè ,íéãéâä úîåö ìèéðù àìà íöòä øáùð àìù
åñôú åáø ñôìà áøå í"áîø ìáà .äôéøè ,ïéãéâä úîåöî äìòîì ïéá ïéãéâä úîåö íå÷îá ïéá å"ì÷åðé æ"òìá ïéøå÷ù äðåúçúä äáåëøàäî äìòîì ìâøä
äáåçúä úéìå÷ä àåäù äðåéìòä äáåëøàî äèîì ,øîà÷ éëäã ,äìåñô äìòîìå äáåëøàä ïî äøùë äèîìå äáåëøàä ïî ùøôîù ,øçàä ùåøéôä ø÷éò
äôéøè éàãå ,úéìå÷á åðééäã äáåëøàä ïî äìòîì .äøùë éàãå ,ïåúçúä íöòá åðééäã åìåë éòöîàä íöòî äèîì àìà åì êåîñä ãéî äèîì àìå ,äéìàá
ïî äìòîì ïåâë äøùë àéäù íå÷î ùéå ,ïéãéâä úîåöá ïåâë äôéøè àéäù íå÷î ùé éòöîàä íöòáå ,øîåìë ,ïéãéâä úîåö ìèéðù ïëå .êúçéù íå÷î ìë
,åæì äîåã åæ úåôøèá íéøîåà ïéàù ,äôéøè úîåöá äëúçì ìéôùîùëå ,äøùë éòöîàä íöòá úîåöä ïî äìòîì äì ÷éñô éà êàéä äîúú ìàå .úîåöä
ììëî àéä ïúëéúçù ,ïéãéâä åëúçðù éðôî àìà ,äæ íå÷îî ìâø úëåúç àéäù éðôî åæ äîäá äøñàð àìå ,äúéçå ïàëî äëúåç äúîå ïàëî äëúåç éøäù

:íãàúäìå êëøúäì åìéçúéù íå÷îä ãò íéðáìå ïéù÷ íéàøð ïäù íå÷îä ïî ìéçúî àåä ïéãéâä úîåö íå÷îå .úåéôøèä.micibd zneveíéèåç äùìù íä
íéðù åìèéð íàå .íéðù åøàùð éøäù ,íéãéâä úîåö ìèéð äæ ïéà åãáì äáòä ãçàä ìèéð íàå .íé÷ã íéðùå äáò ãçà ,ãçé íéøáåçîå íéúåîö äîäáá íéðáì
êéøö ïéàå .äôéøè ,ïäî ãçà ìë ìù åáåø êúçð íàå .íèåòéî àìà úîåöä ìë ìèéð àì éøäå íäéðùî ìåãâ áòä ãçàä éøäù ,úøúåî íîå÷îî íé÷ãä

ì:äôéøè ,ïäî ãçà ìù åáåø àìà êúçð àì åìéôà .íéðáì íéèåç øùò äùù íä óåòáå .ïìåë åìèéð åà ïìåë åëúçð íà øîå.mvrd xaypïî äèîì
:äôéøè äúåà äùåò ïéàù íå÷îá äáåëøàä.miiw xyad aex m`àìá äæ äéì úçëùîã ïéðîæã .øáù ìù åô÷éä áåøå åéáò áåø íéôåç øùáå øåòù åðééäã

:åäééåøúì éòá êëìä ,ìåâò íöòä ïéàù ,øçà ãöî øöéîå ãçà ãöî áéçøîù ïåâë äæ.ezxdhn ezhigy:äìéëàá åìéôà øúåîå .ìãìåãîä øáàì.e`l m`e
ïðéøîàãë ,äôéøè äãùá øùáå íåùî øåñà øáà éåä úøúåî äîäáã â"òàå .åúøäèî åúèéçù ïéà ,åáåø úà íéôåç øùáå øåò ïéàù[â"ò óã]øáà àéáäì

äîäáå øáà ,åàì íàå .øúåî äîäáå øáà ,íéé÷ øùá áåø íà ,äôéøè äúåà äùåòù íå÷îá äìòîìå äáåëøàä ïî íöòä øáùð íàå .íéìãìåãîä øùáå
:äæ øáãì äîäá ïéãë óåòä ïéãå .øåñà

ffff.`ily:åëåúá çðåî øáåòäù ñéë ïéîë.dtid ytp:ñåàéî úîçî äá äö÷ åúòã ïéàù.dplk`zúøúéð àéä íâ àìà ,àåä éçä ïî øáà ïðéøîà àìå

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

מדולדל. אבר בדין ב) רגליה", שנחתכו  "בהמה בדין  א) דברים: בשני דנה משנתנו
התחתון, החלק א) הבמה: ברגלי  הם חלקים שלושה כי  להקדים, יש  הראשון לענין
הפרסות  עם הנחתך  עצם והוא הראש ", עם הנמכרת "ארכובה בגמרא הנקרא
התחתון שבחלקו  "שוק", הנקרא האמצעי, החלק ב) הבהמה; את כשמפשיטים

(jxal jenq) ומחוברים הצמותים ולבנים קשים חוטים היינו  הגידים", "צומת נמצא
dpeilrd";כאחד. daekx`d" mb `xwp df wlgאו "ירך " הנקרא העליון, החלק ג)

הנקרא  קטן  עצם הוא הראש" עם הנמכרת ש "הארכובה אומרים, ויש  – "קולית".
השוק. דהיינו האמצעי החלק עם הרגל של התחתון  החלק את שמחבר  "ערקום",
"ארכובה"; בארמית נקראת "ברך " שכן  התחתונה, הברך איפוא היא זו  ארכובה
והיינו (הקולית), הירך  עם השוק חיבור מקום הוא העליונה" "הארכובה ואילו

העליונה aeh").הברך  mei zetqez" oiir)

äéìâø eëzçpL äîäa,האחוריות –ähîìe äáekøàä ïî– ÀÅÈÆÆÀÀÇÀÆÈÄÈÇÀÈÀÇÈ
ובאה  הראש ", עם הנמכרת ל"ארכובה משנתנו שכוונת מבואר , בגמרא
הימנה  ולמטה זו  ארכובה מהתחלת רגליה נחתכו שאם ללמד , היא

,(dhnle dpezgzd jxad on Ð lirl ep`ady "mixne` yi" itle)äøLkÀÅÈ
הבהמה; –äìòîìe äáekøàä ïî שהוא השוק, מסוף היינו  – ÄÈÇÀÈÀÇÀÈ

ולמעלה, הגידין , צומת הבהמה.äìeñtמקום טריפה –ìhpL ïëå ÀÈÀÅÆÄÇ
ïéãébä úîö,העצם נשבר שלא היינו  הרגל, נחתכה לא אפילו – ÙÆÇÄÄ

טריפה הבהמה הגידים, צומת שניטל  הרי"ף ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).אלא ברם,
ש שבגמרא, האחרת הדעה לפי  משנתנו  מפרשים "daekx`d"והרמב"ם

היינו  במשנתנו  dpeilrd",הנזכרת daekx`d" בהקדמה שבארנו כפי 

בחלק  הבהמה רגלי נחתכו אם שאף פירושם, לפי  ונמצא למשנתנו,
כלומר הגידים, צומת במקום שלא ובלבד  בשוק, דהיינו  האמצעי ,

רגליה dlrnlשנחתכו נחתכו  אם אבל כשרה. הבהמה הגידים, מצומת
וכותב: זה בענין הרמב"ם ומוסיף טריפה. זו  הרי הגידים, צומת במקום

מותרת  והיא הגידים מצומת למעלה תיחתך כיצד  ותאמר : תתמה "ואל 
נחתך ואם שבארנו, כמו העליונה הארכובה מן  למעלה שתיחתך עד 

ומכאן  ותחיה מכאן  תיחתך שבטריפות אסורה? הגידים מצומת למטה
לזו , דומה זו בטריפות: אומרים "אין חכמים: שאמרו (כמו ותמות

בהמה  נאסרה ולא ומתה"); מכאן וחותכה וחיה מכאן חותכה שהרי 
oicibd),זו  znev mewna dilbx ekzgpy) ממקום רגל  חתוכת שהיא מפני 

הטריפות" מכלל שחתיכתם הגידים, שנחתכו מפני  אלא ((((הלהלהלהל''''זה,

טוטוטוטו).).).). ח ח ח ח ,,,, íöòäשחיטהשחיטהשחיטהשחיטה øaLðהאבר בדין ללמד  משנתנו  באה כאן  – ÄÀÇÈÆÆ
טריפה, הבהמה את עושה שאינו במקום העצם נשבר  שאם המדולדל ,

לחוץ, העצם ויצא הארכובה, מן  למטה ÷íiכגון øNaä áø íàÄÙÇÈÈÇÈ
עור אם מבואר : בגמרא של– היקפו ורוב עביו רוב מכסים ובשר

שיהא  ואפשר  שני מצד וצר  אחד מצד  רחב העצם שפעמים העצם,
חכמים  באים הלכך  להיפך ; וכן היקפו רוב ולא עביו  רוב מכוסה

היקפו  ורוב העצם של עביו רוב מכסה הבשר אם שדווקא להשמיענו
השבר, Bzøäèîשל dúèéçL את מטהרת הבהמה שחיטת – ÀÄÈÈÀÇÇÀ

באכילה, מותר  שיהא המדולדל , האבר  את דהיינו השבור , íàåÀÄהעצם
åàì,רובו את חופים ובשר  עור  שאין –Bzøäèî dúèéçL ïéà ÈÅÀÄÈÈÀÇÇÀ

מדולדל, אבר  שהוא השבור , העצם אבל מותרת, הבהמה אמנם –
הכתוב מן למדים שכן  באכילה, לללל):):):):אסור כב כב כב כב ,,,, בשדה ((((שמותשמותשמותשמות "ובשר 

העוף  ודין המדולדלים. והבשר האבר לרבות – תאכלו" לא טרפה
במקום  העצם נשבר  שאם מבואר בגמרא זה. לענין הבהמה כדין 

קיים, בשר רוב אם ולמעלה, הארכובה מן  כגון טריפה, אותה שעושה
הבהמה  אף לאו, ואם דלעיל ; בדין כמו מטהרתו , הבהמה שחיטת

נשבר שדין לפי  כאן , הובאה שמשנתנו  מעיר, הרמב"ם – אסורה.
העובר, לדין  דומה מטהרתו , שחיטתו  קיים הבשר רוב שאם העצם,

מטהרתו . אמו ששחיטת

ז ה נ ש מ ר ו א ב

àéìL da àöîe ,äîäaä úà èçBMäשהעובר כיס כמין – ÇÅÆÇÀÅÈÈÈÈÄÀÈ
בתוכו , äôiäמונח Lôð,איסטניס שאינו  אדם –äpìëàz שאף – ÆÆÇÈÈÙÀÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn

eÎd wxt xzq` - miaezk

ä-÷øô øúñàciÎc

ã:Bì éúéNò-øLà äzLnä-ìà íBiä ïîäå Cìnä àBáé áBè Cìnä-ìò-íà øzñà øîàzåäøîàiå ©´Ÿ¤¤§¥½¦©©¤−¤®¨¸©¤³¤§¨¨Æ©½¤©¦§¤−£¤¨¦¬¦«©´Ÿ¤
:øzñà äúNò-øLà äzLnä-ìà ïîäå Cìnä àáiå øzñà øác-úà úBNòì ïîä-úà eøäî Cìnä©¤½¤©£Æ¤¨½̈©£−¤§©´¤§¥®©¨³Ÿ©¤Æ¤Æ§¨½̈¤©¦§¤−£¤¨§¨¬¤§¥«

å:Nòúå úeëìnä éöç-ãò CúLwa-äîe Cì ïúpéå CúìàM-äî ïéiä äzLîa øzñàì Cìnä øîàiå©¸Ÿ¤©¤³¤§¤§¥Æ§¦§¥´©©½¦©§¥¨¥−§¦¨´¥«®̈©©¨¨¥²©£¦¬©©§−§¥¨«
æ:éúLwáe éúìàL øîàzå øzñà ïòzåçúúì áBè Cìnä-ìò-íàå Cìnä éðéòa ïç éúàöî-íà ©©¬©¤§¥−©Ÿ©®§¥¨¦−©¨¨¦«¦¨¨̧¦¥¹§¥¥´©¤À¤§¦©©¤Æ¤Æ½¨¥Æ

øáãk äNòà øçîe íäì äNòà øLà äzLnä-ìà ïîäå Cìnä àBáé éúLwa-úà úBNòìå éúìàL-úà¤§¥´¨¦½§©£−¤©¨¨¦®¨¯©¤´¤§¨À̈¤©¦§¤Æ£¤´¤«¡¤´¨¤½¨¨¬¤«¡¤−¦§©¬
:CìnäèçîN àeää íBia ïîä àöiåòæ-àìå í÷-àìå Cìnä øòLa éëcøî-úà ïîä úBàøëå áì áBèå ©¤«¤©¥¥³¨¨Æ©´©½¨¥−©§´¥®§¦§Á¨¨̧¤«¨§§©¹§©´©©¤À¤§Ÿ¨Æ§Ÿ¨´

:äîç éëcøî-ìò ïîä àìniå epnîéLøæ-úàå åéáäà-úà àáiå çìLiå Búéa-ìà àBáiå ïîä ÷tàúiå ¦¤½©¦¨¥¬¨¨²©«¨§§©−¥¨«©¦§©©´¨½̈©¨−¤¥®©¦§©²©¨¥¬¤Ÿ£−̈§¤¤¬¤
:BzLààéBàOð øLà úàå Cìnä Bìcb øLà-ìk úàå åéða áøå BøLò ãBák-úà ïîä íäì øtñéå ¦§«©§©¥̧¨¤¬¨¨²¤§¬¨§−§´Ÿ¨¨®§¥Á¨£¤̧¦§³©¤Æ¤Æ§¥´£¤´¦§½

:Cìnä éãáòå íéøOä-ìòáéäzLnä-ìà Cìnä-íò äkìnä øzñà äàéáä-àì óà ïîä øîàiå ©©¨¦−§©§¥¬©¤«¤©Ÿ¤»¨¨¼©´Ÿ¥¦¨Á¤§¥̧©©§¨¯¦©¤²¤¤©¦§¤¬
:Cìnä-íò dì-àeø÷ éðà øçîì-íâå éúBà-íà ék äúNò-øLàâéøLà úò-ìëa éì äBL epðéà äæ-ìëå £¤¨−̈¨¦´¦¦®§©§¨¨²£¦¬¨«−̈¦©¤«¤§¨¤¾¥¤¬¤−¦®§¨¥À£¤̧

:Cìnä øòLa áLBé éãeäiä éëcøî-úà äàø éðàãédáb õò-eNòé åéáäà-ìëå BzLà Løæ Bì øîàzå £¦³Ÿ¤Æ¤¨§§©´©§¦½¥−§©¬©©¤«¤©´Ÿ¤Á¤̧¤¦§¹§¨«Ÿ£À̈©«£¥»¨´Ÿ©
áèéiå çîN äzLnä-ìà Cìnä-íò-àáe åéìò éëcøî-úà eìúéå Cìnì øîà | ø÷aáe änà íéMîç£¦¦´©¨¼©´Ÿ¤¡´Ÿ©¤À¤§¦§³¤«¨§§©Æ¨½̈«Ÿ¦©¤¬¤¤©¦§¤−¨¥®©©¦©¯

(ñ) :õòä Nòiå ïîä éðôì øácä©¨¨²¦§¥¬¨−̈©©¬©¨¥«
å-÷øô øúñàgÎ`

àéðôì íéàø÷ð eéäiå íéîiä éøác úBðøëfä øôñ-úà àéáäì øîàiå Cìnä úðL äããð àeää äìéla©©´§¨©½¨§−̈§©´©¤®¤©ÀŸ¤§¨¦º¤¥³¤©¦§ŸÆ¦§¥´©¨¦½©¦§¬¦§¨¦−¦§¥¬
:CìnäáøLà óqä éøîMî Cìnä éñéøñ éðL Løúå àðúâa-ìò éëcøî ãébä øLà áeúë àöniå ©¤«¤©¦¨¥´¨À£¤Á¦¦̧¨§§©¹©¦§¨´¨¨¤À¤§¥Æ¨¦¥´©¤½¤¦Ÿ§¥−©©®£¤³
ì eL÷a:LBøåLçà Cìna ãé çìLâéøòð eøîàiå äæ-ìò éëcøîì äleãâe ø÷é äNòp-äî Cìnä øîàiå ¦§Æ¦§´Ÿ©½̈©¤−¤£©§¥«©´Ÿ¤©¤½¤©«©£º̈§¯̈§¨²§¨§§©−©¤®©¸Ÿ§¹©£¥³

:øác Bnò äNòð-àì åéúøLî CìnäãäðBöéçä Cìnä-úéa øöçì àa ïîäå øöçá éî Cìnä øîàiå ©¤Æ¤Æ§¨´§½̈Ÿ©£¨¬¦−¨¨«©¬Ÿ¤©¤−¤¦´¤¨¥®§¨¨´À̈©£©³¥©¤Æ¤Æ©¦´½̈
:Bì ïéëä-øLà õòä-ìò éëcøî-úà úBìúì Cìnì øîàìäãîò ïîä äpä åéìà Cìnä éøòð eøîàiå ¥´Ÿ©¤½¤¦§Æ¤«¨§§©½©¨¥−£¤¥¦¬«©¸Ÿ§¹©£¥³©¤Æ¤Æ¥½̈¦¥¬¨−̈Ÿ¥´

:àBáé Cìnä øîàiå øöçaåBø÷éa õôç Cìnä øLà Léàa úBNòì-äî Cìnä Bì øîàiå ïîä àBáiå ¤¨¥®©¬Ÿ¤©¤−¤¨«©¨»¨¨¼©³Ÿ¤Æ©¤½¤©©£¾¨¦¾£¤¬©¤−¤¨¥´¦¨®
:épnî øúBé ø÷é úBNòì Cìnä õtçé éîì Baìa ïîä øîàiåæCìnä øLà Léà Cìnä-ìà ïîä øîàiå ©³Ÿ¤¨¨Æ§¦½§¦º©§¬Ÿ©¤²¤©£¬§−̈¥¬¦¤«¦©¬Ÿ¤¨−̈¤©¤®¤¦¾£¤¬©¤−¤

:Bø÷éa õôççøúk ïzð øLàå Cìnä åéìò áëø øLà ñeñå Cìnä Ba-Láì øLà úeëìî Leáì eàéáé ¨¥¬¦¨«¨¦ÆÆ§´©§½£¤¬¨«©−©¤®¤§À£¤̧¨©³¨¨Æ©¤½¤©£¤¬¦©²¤¬¤
:BLàøa úeëìî©§−§Ÿ«

i"yx
(„).ïîäå êìîä àåáé הרבה טעמים אמרו רבותינו

לקנאו  כדי המן את שזימנה אסתר ראתה מה בדבר
אליה  חשוק שהוא יחשוב שהמלך ובשרים במלך

רבים: טעמים ועוד äúùîä.ויהרגנו ìà סעודה כל
עיקר: שהוא היין שם על äùòà(Á)נקראת øçîå

.êìîä øáãë לגלות הימים כל ממני שביקשת מה
מולדתי: ואת עמי את נתחזק ôàúéå÷.(È)לך

רשות, בלא להנקם ירא היה כי כעסו על לעמוד
בלע''ז: אישט''ניר éì.(È‚)ויתאפק, äåù åððéà איני

לי: אשר הכבוד לכל åâå'.חש úò ìëá אמרו
לעבד  עצמו שמכר שטר לו מראה שהיה רבותינו

והמן  מרדכי גייסות ראשי כשנתמנו מזונות חוסר על
אחת: במלחמה

(‡).êìîä úðù äããð את שם אומרים ויש היה, נס
בו  עיניה נתנה שמא המן את אסתר שזימנה על לבו

úåðåøëæä.ויהרגהו: øôñ úà àéáäì המלכים דרך
עד  ושיחות משלים לפניהם אומרים נודדת כששנתן
לבו  שנתן מתוך אמרו ורבותינו עליהם, חוזרת ששנתם
עצתם  אדם ידע שלא אפשר אי אמר ואסתר המן על
אדם  לי עשה שמא ואמר וחזר לי ויגלה אוהבי שהוא
ויאמר  לפיכך לי, עוד חוששין ואין גמלתיו ולא טובה

הזכרונות: ספר את להביא



רז f dpyn iriax wxt oileg zkqn

Âähîìe äáekøàä ïî äéìâø eëzçpL äîäa–äøLk;äìòîìe äáekøàä ïî–äìeñt.ïéãébä úîö ìhpL ïëå. §¥¨¤¤§§©§¤¨¦¨©§¨§©¨§¥¨¦¨©§¨§©§¨§¨§¥¤¦©Ÿ¤©¦¦
ä øaLðíöò,íi÷ øNaä áø íà–Bzøäèî dúèéçL;åàì íàå–Bzøäèî dúèéçL ïéà. ¦§©¨¤¤¦Ÿ©¨¨©¨§¦¨¨§©©§§¦¨¥§¦¨¨§©©§

Êäîäaä úà èçBMä,àéìL da àöîe–äpìëàz äôiä Lôð,ïéìëà úàîè àG äànèî dðéàå,úàîè àGå ©¥¤©§¥¨¨¨¨¦§¨¤¤©¨¨Ÿ§¤¨§¥¨§©§¨ª§©Ÿ¨¦§ª§©

eeee.dilbx ekzgpy dnda:íéðåøçàä.dhnle daekx`d onäáåëø äúåàå äîäáä ïéèéùôîùë úåñøôä íò êúçðä íöò àåä ïåúçúä ,êøéá úåîöò ùìù
ãéâä úîåöå éòöîàä íöò äðîéä äìòîìå .à"á÷åã éáøòáå ,å"ì÷åðéé ÷øô åúåà ïéøå÷ æ"òì ïåùìáå ,ùàøä íò úøëîðä äáåëøà úàø÷ðêåîñ åúéúçúá íé

õáåø àåäùë ìîâá äàøðå øëéð éòöîàä íöòä ùàøì úéìå÷ä óåñ ïéáù ÷øôäå .äéìàá äáåçúä úéìå÷ àéä ïåéìòäå .ùàøä íò úøëîðä äáåëøà ÷øôì
äìòîìå äáåëøàä ïîå .äèîìå ùàøä íò úøëîðä äáåëøàä úìçúî åðééä äøùë àéäù ïéúéðúîá éðú÷ã äèîìå äáåëøàä ïîå .íééç éìòá øàùáî øúåé

:äôéøè äìòîìå íùî ìâøä êúçðù íå÷î ìëá ,íéãéâä úîåö íå÷î àåäù éòöîàä íöòä óåñî åðééäã.oicibd znev lhipy okeìâøä êúçð àì åìéôà
êúçúù íå÷î ìëáù åøåäå ø÷éò éúåáø åñôú åæ äèéùå .àøîâá åæ äðùî íéàøåîà úö÷ åùøéô êë .äôéøè ,íéãéâä úîåö ìèéðù àìà íöòä øáùð àìù
åñôú åáø ñôìà áøå í"áîø ìáà .äôéøè ,ïéãéâä úîåöî äìòîì ïéá ïéãéâä úîåö íå÷îá ïéá å"ì÷åðé æ"òìá ïéøå÷ù äðåúçúä äáåëøàäî äìòîì ìâøä
äáåçúä úéìå÷ä àåäù äðåéìòä äáåëøàî äèîì ,øîà÷ éëäã ,äìåñô äìòîìå äáåëøàä ïî äøùë äèîìå äáåëøàä ïî ùøôîù ,øçàä ùåøéôä ø÷éò
äôéøè éàãå ,úéìå÷á åðééäã äáåëøàä ïî äìòîì .äøùë éàãå ,ïåúçúä íöòá åðééäã åìåë éòöîàä íöòî äèîì àìà åì êåîñä ãéî äèîì àìå ,äéìàá
ïî äìòîì ïåâë äøùë àéäù íå÷î ùéå ,ïéãéâä úîåöá ïåâë äôéøè àéäù íå÷î ùé éòöîàä íöòáå ,øîåìë ,ïéãéâä úîåö ìèéðù ïëå .êúçéù íå÷î ìë
,åæì äîåã åæ úåôøèá íéøîåà ïéàù ,äôéøè úîåöá äëúçì ìéôùîùëå ,äøùë éòöîàä íöòá úîåöä ïî äìòîì äì ÷éñô éà êàéä äîúú ìàå .úîåöä
ììëî àéä ïúëéúçù ,ïéãéâä åëúçðù éðôî àìà ,äæ íå÷îî ìâø úëåúç àéäù éðôî åæ äîäá äøñàð àìå ,äúéçå ïàëî äëúåç äúîå ïàëî äëúåç éøäù

:íãàúäìå êëøúäì åìéçúéù íå÷îä ãò íéðáìå ïéù÷ íéàøð ïäù íå÷îä ïî ìéçúî àåä ïéãéâä úîåö íå÷îå .úåéôøèä.micibd zneveíéèåç äùìù íä
íéðù åìèéð íàå .íéðù åøàùð éøäù ,íéãéâä úîåö ìèéð äæ ïéà åãáì äáòä ãçàä ìèéð íàå .íé÷ã íéðùå äáò ãçà ,ãçé íéøáåçîå íéúåîö äîäáá íéðáì
êéøö ïéàå .äôéøè ,ïäî ãçà ìë ìù åáåø êúçð íàå .íèåòéî àìà úîåöä ìë ìèéð àì éøäå íäéðùî ìåãâ áòä ãçàä éøäù ,úøúåî íîå÷îî íé÷ãä

ì:äôéøè ,ïäî ãçà ìù åáåø àìà êúçð àì åìéôà .íéðáì íéèåç øùò äùù íä óåòáå .ïìåë åìèéð åà ïìåë åëúçð íà øîå.mvrd xaypïî äèîì
:äôéøè äúåà äùåò ïéàù íå÷îá äáåëøàä.miiw xyad aex m`àìá äæ äéì úçëùîã ïéðîæã .øáù ìù åô÷éä áåøå åéáò áåø íéôåç øùáå øåòù åðééäã

:åäééåøúì éòá êëìä ,ìåâò íöòä ïéàù ,øçà ãöî øöéîå ãçà ãöî áéçøîù ïåâë äæ.ezxdhn ezhigy:äìéëàá åìéôà øúåîå .ìãìåãîä øáàì.e`l m`e
ïðéøîàãë ,äôéøè äãùá øùáå íåùî øåñà øáà éåä úøúåî äîäáã â"òàå .åúøäèî åúèéçù ïéà ,åáåø úà íéôåç øùáå øåò ïéàù[â"ò óã]øáà àéáäì

äîäáå øáà ,åàì íàå .øúåî äîäáå øáà ,íéé÷ øùá áåø íà ,äôéøè äúåà äùåòù íå÷îá äìòîìå äáåëøàä ïî íöòä øáùð íàå .íéìãìåãîä øùáå
:äæ øáãì äîäá ïéãë óåòä ïéãå .øåñà

ffff.`ily:åëåúá çðåî øáåòäù ñéë ïéîë.dtid ytp:ñåàéî úîçî äá äö÷ åúòã ïéàù.dplk`zúøúéð àéä íâ àìà ,àåä éçä ïî øáà ïðéøîà àìå

`xephxa yexit
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מדולדל. אבר בדין ב) רגליה", שנחתכו  "בהמה בדין  א) דברים: בשני דנה משנתנו
התחתון, החלק א) הבמה: ברגלי  הם חלקים שלושה כי  להקדים, יש  הראשון לענין
הפרסות  עם הנחתך  עצם והוא הראש ", עם הנמכרת "ארכובה בגמרא הנקרא
התחתון שבחלקו  "שוק", הנקרא האמצעי, החלק ב) הבהמה; את כשמפשיטים

(jxal jenq) ומחוברים הצמותים ולבנים קשים חוטים היינו  הגידים", "צומת נמצא
dpeilrd";כאחד. daekx`d" mb `xwp df wlgאו "ירך " הנקרא העליון, החלק ג)

הנקרא  קטן  עצם הוא הראש" עם הנמכרת ש "הארכובה אומרים, ויש  – "קולית".
השוק. דהיינו האמצעי החלק עם הרגל של התחתון  החלק את שמחבר  "ערקום",
"ארכובה"; בארמית נקראת "ברך " שכן  התחתונה, הברך איפוא היא זו  ארכובה
והיינו (הקולית), הירך  עם השוק חיבור מקום הוא העליונה" "הארכובה ואילו

העליונה aeh").הברך  mei zetqez" oiir)

äéìâø eëzçpL äîäa,האחוריות –ähîìe äáekøàä ïî– ÀÅÈÆÆÀÀÇÀÆÈÄÈÇÀÈÀÇÈ
ובאה  הראש ", עם הנמכרת ל"ארכובה משנתנו שכוונת מבואר , בגמרא
הימנה  ולמטה זו  ארכובה מהתחלת רגליה נחתכו שאם ללמד , היא

,(dhnle dpezgzd jxad on Ð lirl ep`ady "mixne` yi" itle)äøLkÀÅÈ
הבהמה; –äìòîìe äáekøàä ïî שהוא השוק, מסוף היינו  – ÄÈÇÀÈÀÇÀÈ

ולמעלה, הגידין , צומת הבהמה.äìeñtמקום טריפה –ìhpL ïëå ÀÈÀÅÆÄÇ
ïéãébä úîö,העצם נשבר שלא היינו  הרגל, נחתכה לא אפילו – ÙÆÇÄÄ

טריפה הבהמה הגידים, צומת שניטל  הרי"ף ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).אלא ברם,
ש שבגמרא, האחרת הדעה לפי  משנתנו  מפרשים "daekx`d"והרמב"ם

היינו  במשנתנו  dpeilrd",הנזכרת daekx`d" בהקדמה שבארנו כפי 

בחלק  הבהמה רגלי נחתכו אם שאף פירושם, לפי  ונמצא למשנתנו,
כלומר הגידים, צומת במקום שלא ובלבד  בשוק, דהיינו  האמצעי ,

רגליה dlrnlשנחתכו נחתכו  אם אבל כשרה. הבהמה הגידים, מצומת
וכותב: זה בענין הרמב"ם ומוסיף טריפה. זו  הרי הגידים, צומת במקום

מותרת  והיא הגידים מצומת למעלה תיחתך כיצד  ותאמר : תתמה "ואל 
נחתך ואם שבארנו, כמו העליונה הארכובה מן  למעלה שתיחתך עד 

ומכאן  ותחיה מכאן  תיחתך שבטריפות אסורה? הגידים מצומת למטה
לזו , דומה זו בטריפות: אומרים "אין חכמים: שאמרו (כמו ותמות

בהמה  נאסרה ולא ומתה"); מכאן וחותכה וחיה מכאן חותכה שהרי 
oicibd),זו  znev mewna dilbx ekzgpy) ממקום רגל  חתוכת שהיא מפני 

הטריפות" מכלל שחתיכתם הגידים, שנחתכו מפני  אלא ((((הלהלהלהל''''זה,

טוטוטוטו).).).). ח ח ח ח ,,,, íöòäשחיטהשחיטהשחיטהשחיטה øaLðהאבר בדין ללמד  משנתנו  באה כאן  – ÄÀÇÈÆÆ
טריפה, הבהמה את עושה שאינו במקום העצם נשבר  שאם המדולדל ,

לחוץ, העצם ויצא הארכובה, מן  למטה ÷íiכגון øNaä áø íàÄÙÇÈÈÇÈ
עור אם מבואר : בגמרא של– היקפו ורוב עביו רוב מכסים ובשר

שיהא  ואפשר  שני מצד וצר  אחד מצד  רחב העצם שפעמים העצם,
חכמים  באים הלכך  להיפך ; וכן היקפו רוב ולא עביו  רוב מכוסה

היקפו  ורוב העצם של עביו רוב מכסה הבשר אם שדווקא להשמיענו
השבר, Bzøäèîשל dúèéçL את מטהרת הבהמה שחיטת – ÀÄÈÈÀÇÇÀ

באכילה, מותר  שיהא המדולדל , האבר  את דהיינו השבור , íàåÀÄהעצם
åàì,רובו את חופים ובשר  עור  שאין –Bzøäèî dúèéçL ïéà ÈÅÀÄÈÈÀÇÇÀ

מדולדל, אבר  שהוא השבור , העצם אבל מותרת, הבהמה אמנם –
הכתוב מן למדים שכן  באכילה, לללל):):):):אסור כב כב כב כב ,,,, בשדה ((((שמותשמותשמותשמות "ובשר 

העוף  ודין המדולדלים. והבשר האבר לרבות – תאכלו" לא טרפה
במקום  העצם נשבר  שאם מבואר בגמרא זה. לענין הבהמה כדין 

קיים, בשר רוב אם ולמעלה, הארכובה מן  כגון טריפה, אותה שעושה
הבהמה  אף לאו, ואם דלעיל ; בדין כמו מטהרתו , הבהמה שחיטת

נשבר שדין לפי  כאן , הובאה שמשנתנו  מעיר, הרמב"ם – אסורה.
העובר, לדין  דומה מטהרתו , שחיטתו  קיים הבשר רוב שאם העצם,

מטהרתו . אמו ששחיטת

ז ה נ ש מ ר ו א ב

àéìL da àöîe ,äîäaä úà èçBMäשהעובר כיס כמין – ÇÅÆÇÀÅÈÈÈÈÄÀÈ
בתוכו , äôiäמונח Lôð,איסטניס שאינו  אדם –äpìëàz שאף – ÆÆÇÈÈÙÀÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn

eÎd wxt xzq` - miaezk

ä-÷øô øúñàciÎc

ã:Bì éúéNò-øLà äzLnä-ìà íBiä ïîäå Cìnä àBáé áBè Cìnä-ìò-íà øzñà øîàzåäøîàiå ©´Ÿ¤¤§¥½¦©©¤−¤®¨¸©¤³¤§¨¨Æ©½¤©¦§¤−£¤¨¦¬¦«©´Ÿ¤
:øzñà äúNò-øLà äzLnä-ìà ïîäå Cìnä àáiå øzñà øác-úà úBNòì ïîä-úà eøäî Cìnä©¤½¤©£Æ¤¨½̈©£−¤§©´¤§¥®©¨³Ÿ©¤Æ¤Æ§¨½̈¤©¦§¤−£¤¨§¨¬¤§¥«

å:Nòúå úeëìnä éöç-ãò CúLwa-äîe Cì ïúpéå CúìàM-äî ïéiä äzLîa øzñàì Cìnä øîàiå©¸Ÿ¤©¤³¤§¤§¥Æ§¦§¥´©©½¦©§¥¨¥−§¦¨´¥«®̈©©¨¨¥²©£¦¬©©§−§¥¨«
æ:éúLwáe éúìàL øîàzå øzñà ïòzåçúúì áBè Cìnä-ìò-íàå Cìnä éðéòa ïç éúàöî-íà ©©¬©¤§¥−©Ÿ©®§¥¨¦−©¨¨¦«¦¨¨̧¦¥¹§¥¥´©¤À¤§¦©©¤Æ¤Æ½¨¥Æ

øáãk äNòà øçîe íäì äNòà øLà äzLnä-ìà ïîäå Cìnä àBáé éúLwa-úà úBNòìå éúìàL-úà¤§¥´¨¦½§©£−¤©¨¨¦®¨¯©¤´¤§¨À̈¤©¦§¤Æ£¤´¤«¡¤´¨¤½¨¨¬¤«¡¤−¦§©¬
:CìnäèçîN àeää íBia ïîä àöiåòæ-àìå í÷-àìå Cìnä øòLa éëcøî-úà ïîä úBàøëå áì áBèå ©¤«¤©¥¥³¨¨Æ©´©½¨¥−©§´¥®§¦§Á¨¨̧¤«¨§§©¹§©´©©¤À¤§Ÿ¨Æ§Ÿ¨´

:äîç éëcøî-ìò ïîä àìniå epnîéLøæ-úàå åéáäà-úà àáiå çìLiå Búéa-ìà àBáiå ïîä ÷tàúiå ¦¤½©¦¨¥¬¨¨²©«¨§§©−¥¨«©¦§©©´¨½̈©¨−¤¥®©¦§©²©¨¥¬¤Ÿ£−̈§¤¤¬¤
:BzLààéBàOð øLà úàå Cìnä Bìcb øLà-ìk úàå åéða áøå BøLò ãBák-úà ïîä íäì øtñéå ¦§«©§©¥̧¨¤¬¨¨²¤§¬¨§−§´Ÿ¨¨®§¥Á¨£¤̧¦§³©¤Æ¤Æ§¥´£¤´¦§½

:Cìnä éãáòå íéøOä-ìòáéäzLnä-ìà Cìnä-íò äkìnä øzñà äàéáä-àì óà ïîä øîàiå ©©¨¦−§©§¥¬©¤«¤©Ÿ¤»¨¨¼©´Ÿ¥¦¨Á¤§¥̧©©§¨¯¦©¤²¤¤©¦§¤¬
:Cìnä-íò dì-àeø÷ éðà øçîì-íâå éúBà-íà ék äúNò-øLàâéøLà úò-ìëa éì äBL epðéà äæ-ìëå £¤¨−̈¨¦´¦¦®§©§¨¨²£¦¬¨«−̈¦©¤«¤§¨¤¾¥¤¬¤−¦®§¨¥À£¤̧

:Cìnä øòLa áLBé éãeäiä éëcøî-úà äàø éðàãédáb õò-eNòé åéáäà-ìëå BzLà Løæ Bì øîàzå £¦³Ÿ¤Æ¤¨§§©´©§¦½¥−§©¬©©¤«¤©´Ÿ¤Á¤̧¤¦§¹§¨«Ÿ£À̈©«£¥»¨´Ÿ©
áèéiå çîN äzLnä-ìà Cìnä-íò-àáe åéìò éëcøî-úà eìúéå Cìnì øîà | ø÷aáe änà íéMîç£¦¦´©¨¼©´Ÿ¤¡´Ÿ©¤À¤§¦§³¤«¨§§©Æ¨½̈«Ÿ¦©¤¬¤¤©¦§¤−¨¥®©©¦©¯

(ñ) :õòä Nòiå ïîä éðôì øácä©¨¨²¦§¥¬¨−̈©©¬©¨¥«
å-÷øô øúñàgÎ`

àéðôì íéàø÷ð eéäiå íéîiä éøác úBðøëfä øôñ-úà àéáäì øîàiå Cìnä úðL äããð àeää äìéla©©´§¨©½¨§−̈§©´©¤®¤©ÀŸ¤§¨¦º¤¥³¤©¦§ŸÆ¦§¥´©¨¦½©¦§¬¦§¨¦−¦§¥¬
:CìnäáøLà óqä éøîMî Cìnä éñéøñ éðL Løúå àðúâa-ìò éëcøî ãébä øLà áeúë àöniå ©¤«¤©¦¨¥´¨À£¤Á¦¦̧¨§§©¹©¦§¨´¨¨¤À¤§¥Æ¨¦¥´©¤½¤¦Ÿ§¥−©©®£¤³
ì eL÷a:LBøåLçà Cìna ãé çìLâéøòð eøîàiå äæ-ìò éëcøîì äleãâe ø÷é äNòp-äî Cìnä øîàiå ¦§Æ¦§´Ÿ©½̈©¤−¤£©§¥«©´Ÿ¤©¤½¤©«©£º̈§¯̈§¨²§¨§§©−©¤®©¸Ÿ§¹©£¥³

:øác Bnò äNòð-àì åéúøLî CìnäãäðBöéçä Cìnä-úéa øöçì àa ïîäå øöçá éî Cìnä øîàiå ©¤Æ¤Æ§¨´§½̈Ÿ©£¨¬¦−¨¨«©¬Ÿ¤©¤−¤¦´¤¨¥®§¨¨´À̈©£©³¥©¤Æ¤Æ©¦´½̈
:Bì ïéëä-øLà õòä-ìò éëcøî-úà úBìúì Cìnì øîàìäãîò ïîä äpä åéìà Cìnä éøòð eøîàiå ¥´Ÿ©¤½¤¦§Æ¤«¨§§©½©¨¥−£¤¥¦¬«©¸Ÿ§¹©£¥³©¤Æ¤Æ¥½̈¦¥¬¨−̈Ÿ¥´

:àBáé Cìnä øîàiå øöçaåBø÷éa õôç Cìnä øLà Léàa úBNòì-äî Cìnä Bì øîàiå ïîä àBáiå ¤¨¥®©¬Ÿ¤©¤−¤¨«©¨»¨¨¼©³Ÿ¤Æ©¤½¤©©£¾¨¦¾£¤¬©¤−¤¨¥´¦¨®
:épnî øúBé ø÷é úBNòì Cìnä õtçé éîì Baìa ïîä øîàiåæCìnä øLà Léà Cìnä-ìà ïîä øîàiå ©³Ÿ¤¨¨Æ§¦½§¦º©§¬Ÿ©¤²¤©£¬§−̈¥¬¦¤«¦©¬Ÿ¤¨−̈¤©¤®¤¦¾£¤¬©¤−¤

:Bø÷éa õôççøúk ïzð øLàå Cìnä åéìò áëø øLà ñeñå Cìnä Ba-Láì øLà úeëìî Leáì eàéáé ¨¥¬¦¨«¨¦ÆÆ§´©§½£¤¬¨«©−©¤®¤§À£¤̧¨©³¨¨Æ©¤½¤©£¤¬¦©²¤¬¤
:BLàøa úeëìî©§−§Ÿ«

i"yx
(„).ïîäå êìîä àåáé הרבה טעמים אמרו רבותינו

לקנאו  כדי המן את שזימנה אסתר ראתה מה בדבר
אליה  חשוק שהוא יחשוב שהמלך ובשרים במלך

רבים: טעמים ועוד äúùîä.ויהרגנו ìà סעודה כל
עיקר: שהוא היין שם על äùòà(Á)נקראת øçîå

.êìîä øáãë לגלות הימים כל ממני שביקשת מה
מולדתי: ואת עמי את נתחזק ôàúéå÷.(È)לך

רשות, בלא להנקם ירא היה כי כעסו על לעמוד
בלע''ז: אישט''ניר éì.(È‚)ויתאפק, äåù åððéà איני

לי: אשר הכבוד לכל åâå'.חש úò ìëá אמרו
לעבד  עצמו שמכר שטר לו מראה שהיה רבותינו

והמן  מרדכי גייסות ראשי כשנתמנו מזונות חוסר על
אחת: במלחמה

(‡).êìîä úðù äããð את שם אומרים ויש היה, נס
בו  עיניה נתנה שמא המן את אסתר שזימנה על לבו

úåðåøëæä.ויהרגהו: øôñ úà àéáäì המלכים דרך
עד  ושיחות משלים לפניהם אומרים נודדת כששנתן
לבו  שנתן מתוך אמרו ורבותינו עליהם, חוזרת ששנתם
עצתם  אדם ידע שלא אפשר אי אמר ואסתר המן על
אדם  לי עשה שמא ואמר וחזר לי ויגלה אוהבי שהוא
ויאמר  לפיכך לי, עוד חוששין ואין גמלתיו ולא טובה

הזכרונות: ספר את להביא
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íéðôa íéLã÷–øLk ïBLàøä,øeèôe,ôBñ éðMäåíéòaøàä úà â,ìeñôe. ¨¨¦¦§¦¨¦¨¥¨§©¥¦¥¤¨©§¨¦¨
·õeça íéLã÷å ïélç–øLk ïBLàøä,øeèôe,íéòaøàä úà âôBñ éðMäå,ìeñôe;õeça ïélçå íéLã÷–ïBLàøä ª¦§¨¨¦©¨¦¨¥¨§©¥¦¥¤¨©§¨¦¨¨¨¦§ª¦©¨¦

úøk áiç,ìeñôe,øLk éðMäå,íéòaøàä úà íéâôBñ íäéðLe;íéðôa íéLã÷å ïélç–íéìeñt íäéðL,éðMäå ©¨¨¥¨§©¥¦¨¥§¥¤§¦¤¨©§¨¦ª¦§¨¨¦¦§¦§¥¤§¦§©¥¦
íéòaøàä úà âôBñ;íéðôa ïélçå íéLã÷–øLk ïBLàøä,øeèôe,íéòaøàä úà âôBñ éðMäå,ìeñôe;õeça ïélç ¥¤¨©§¨¦¨¨¦§ª¦¦§¦¨¦¨¥¨§©¥¦¥¤¨©§¨¦¨ª¦©

íéðôáe–øLk ïBLàøä,øeèôe,íéòaøàä úà âôBñ éðMäå,ìeñôe;íéðôáe õeça íéLã÷–áiç ïBLàøä ¦§¦¨¦¨¥¨§©¥¦¥¤¨©§¨¦¨¨¨¦©¦§¦¨¦©¨
úøk,íéìeñt íäéðLe,íéòaøàä úà íéâôBñ íäéðLe;õeçáe íéðôa ïélç–ìeñt ïBLàøä,øeèôe,éðMäå ¨¥§¥¤§¦§¥¤§¦¤¨©§¨¦ª¦¦§¦©¨¦¨¨§©¥¦

íéòaøàä úà âôBñ,øLëå;õeçáe íéðôa íéLã÷–øLk ïBLàøä,øeèôe,íéòaøàä úà âôBñ éðMäå, ¥¤¨©§¨¦§¨¥¨¨¦¦§¦©¨¦¨¥¨§©¥¦¥¤¨©§¨¦
ìeñôe. ¨
‚äôøè àöîðå èçBMä,äøæ äãBáòì èçBMä,úàhç úøt èçBMäå,ì÷ñpä øBLå,äôeøò äìâòå–ïBòîL éaø ©¥§¦§¨§¥¨©¥©£¨¨¨§©¥¨©©¨§©¦§¨§¤§¨£¨©¦¦§

:àì àì.mirax`d z` mibteq mdipye:åðá úàå åúåàã åàì íåùî éðùäå .ïé÷åì úåúéøë éáééç ìëã ,õåçá èçåù íåùî ïåùàøämdipy mipta oileg
.oileqt:äøæòá åèçùðù ïéìåç íåùî.bteq ipydeàéä äùò úøäæà ,äøæòá ïéìåç íåùî ìáà .åðá úàå åúåà íåùî(á"é íéøáã)íå÷îä êîî ÷çøé éë

:íå÷î áåøé÷á çáåæ äúà éàå çáåæ äúà íå÷î ÷åçéøá ,úçáæå.bteq ipyd 'ek mipta miycw.åðá úàå åúåà íåùî.leqte:ïîæ øñåçî íåùî
aaaa.uega miycwe oileg:åäì è÷ð à÷åã äðùîá ïééåðùä ìë ïëå .íéùã÷ éðùäå ïéìåç ïåùàøä è÷ð à÷åã.bteq ipyde:åðá úàå åúåà íåùî.miycw

:õåçá ïéìåç ë"çàå ,äìçúá.xyk ipyd:øùë àðú ìåñô àðúã éãééàå .äìéëàá.mibteq mdipye:åðá úàå åúåà íåùî éðùå ,õåç èçåù íåùî ïåùàø
.mileqt mdipy mipta miycwe oileg:ïîæ øñåçî íåùî éðùå ,äøæòá åèçùðù ïéìåç íåùî ïåùàø.bteq ipyde:åðá úàå åúåà íåùîuega oileg

.miptae:íéðôá éðùäå õåçá ïåùàøä.zxka oey`xd miptae uega miycw:õåçá èçåù íåùî.mileqt mdipyeíåùî éðùå ,õåçá èçùðù íåùî ïåùàø
:ïîæ øñåçî.mibteq mdipye:åðá úàå åúåà íåùî éðùå ,õåç èçåù íåùî ïåùàø.uegae mipta miycwèçåù íåùîå .åðá úàå åúåà íåùî âôåñ éðùä

:íéðôá ìá÷úî åðéàå àåä ïîæ øñåçîã ,é÷ì àì õåç
bbbb.z`hg zxt:àéä äìéëàì åàìã .äîåãà äøô.lwqpd xeyeåðéã øîâðù øçàì:åèçù åìéôà äàðäá øåñàã ïì àîéé÷ã ..dtexr dlbreäéì àøéáñã

`xephxa yexit

הם  הרי  למלקות, בהם שהתרו כריתות חייבי  שכל למלקות, בו  התרו 
כרת מידי  נפטר הוא הרי  שלקה כיון  ברם, טוטוטוטו););););לוקים; גגגג,,,, השני((((מכותמכותמכותמכות

בנו ". ואת "אותו של  הלאו  משום íéðôaלוקה ïélçשתי היו  – ËÄÄÀÄ
שבמקדש, בעזרה – בנו ואת אותו – ושחטום חולין  íäéðLÀÅÆהבהמות

íéìeñt,אסורים בעזרה שנשחטו  חולין שכל בהנאה, אסורים – ÀÄ
íéòaøàä úà âôBñ éðMäå לוקה השנייה הבהמה את השוחט – ÀÇÅÄÅÆÈÇÀÈÄ

ממלקות, פטור הראשון  אבל  בנו ", ואת "אותו  של  הלאו  משום ארבעים,
אלא  כאן  שאין  משום בעזרה, חולין שחיטת על מלקות עונש  שאין

שכתוב עשה, כא כא כא כא ):):):):איסור  יביביביב,,,, וזבחת",((((דברים דברים דברים דברים  המקום... ממך ירחק "כי 
והרי מקום, בקירוב זובח אתה ואי זובח אתה מקום בריחוק ודרשו:

עליו. לוקים ואין הוא, "עשה" עשה, מכלל הבא íéðôaלאו  íéLã÷ÈÈÄÄÀÄ
בעזרה, – בנו ואת אותו – ושחטום קדשים, הבהמות שתי היו  –

øLk ïBLàøä,הוא כשר הראשון הקרבן –øeèôe והשוחטו – ÈÄÈÅÈ
עבירה, שום עבר  לא שהרי íéòaøàäפטור, úà âôBñ éðMäå– ÀÇÅÄÅÆÈÇÀÈÄ
בנו", ואת "אותו  של  הלאו ידיìeñôeמשום על שנשחט והקרבן  – È

להקרבה, היום ראוי היה לא שהרי זמן, מחוסר  משום הוא, פסול  השני 
בנו". ואת "אותו איסור משום

ב ה נ ש מ ר ו א ב

õeça íéLã÷å ïélç והבהמה לעזרה, מחוץ בנו ואת אותו השוחט – ËÄÀÈÈÄÇ
קדשים, של והשנייה חולין, של היתה øLkהראשונה ïBLàøä– ÈÄÈÅ

לגמרי, כשרה ראשונה שנשחטה פטור,øeèôeהבהמה והשוחטה – È
עבירה, שום עשה לא íéòaøàäשהרי  úà âôBñ éðMäå לוקה – ÀÇÅÄÅÆÈÇÀÈÄ

בנו", ואת "אותו של  הלאו  משום ארבעים כדין ìeñôeמלקות – È
בחוץ. שנשחטו õeçaקדשים ïélçå íéLã÷ ואת אותו השוחט – ÈÈÄÀËÄÇ

חולין , של והשנייה קדשים של  היתה הראשונה והבהמה בחוץ, בנו 
úøk áiç ïBLàøä,בחוץ קדשים ששחט על  –ìeñôe, הקרבן – ÈÄÇÈÈÅÈ

לעזרה, מחוץ שנשחט øLkמשום éðMäå מותרת השנייה הבהמה – ÀÇÅÄÈÅ
היא, חולין  שהרי íéòaøàäבאכילה, úà íéâôBñ íäéðLe– ÀÅÆÀÄÆÈÇÀÈÄ

למלקות, בו  התרו אם בחוץ, קדשים שחיטת של הלאו  משום הראשון 
ואת  "אותו  של הלאו משום והשני הקודמת, במשנה שבארנו כמו 

íéðôaבנו". íéLã÷å ïélç בעזרה בנו ואת אותו  השוחט – ËÄÀÈÈÄÄÀÄ
קדשים, של והשנייה חולין של  היתה הראשונה והבהמה שבמקדש ,

íéìeñt íäéðL בהנאה אסורה הראשונה פסולות, הבהמות שתי – ÀÅÆÀÄ
מחוסר משום הוא פסול  קרבן והשנייה בעזרה, שנשחטו חולין משום

בנו", ואת "אותו איסור  משום להקרבה ראוי  היה שלא éðMäåÀÇÅÄזמן ,
ôBñíéòaøàä úà â." בנו ואת "אותו  של  הלאו משום –íéLã÷ ÅÆÈÇÀÈÄÈÈÄ

íéðôa ïélçå הראשונה והבהמה בעזרה, בנו ואת אותו  השוחט – ÀËÄÄÀÄ
חולין , של  והשנייה קדשים של  øeèôeהיתה ,øLk ïBLàøä– ÈÄÈÅÈ

עבירה, כל כאן  היתה íéòaøàäשלא úà âôBñ éðMäå משום – ÀÇÅÄÅÆÈÇÀÈÄ
בנו ", ואת "אותו  של  בהנאה ìeñôeהלאו  אסורה השניה הבהמה – È

בעזרה. שנשחטו חולין íéðôáeמשום õeça ïélç אותו השוחט – ËÄÇÄÀÄ
בעזרה, והשני בחוץ הראשון חולין , בנו  øeèôe,ואת ,øLk ïBLàøäÈÄÈÅÈ

íéòaøàä úà âôBñ éðMäå,"בנו ואת "אותו  של הלאו  משום – ÀÇÅÄÅÆÈÇÀÈÄ
ìeñôe.בעזרה שנשחטו  חולין  משום –íéðôáe õeça íéLã÷– ÈÈÈÄÇÄÀÄ

בפנים, והשני בחוץ הראשון קדשים, של בנו  ואת אותו השוחט
úøk áiç ïBLàøä,בחוץ קדשים שחיטת משום –íäéðLe ÈÄÇÈÈÅÀÅÆ

íéìeñt משום והשני  בחוץ, שנשחטו  קדשים משום הראשון – ÀÄ
ואת  "אותו  איסור משום להקרבה היום ראוי לא שהרי זמן, מחוסר

íéòaøàäבנו", úà íéâôBñ íäéðLeשל הלאו משום הראשון – ÀÅÆÀÄÆÈÇÀÈÄ
של הלאו משום והשני  למלקות, בו התרו  אם בחוץ, קדשים שחיטת

בנו ". ואת õeçáe"אותו  íéðôa ïélçשל בנו  ואת אותו  השוחט – ËÄÄÀÄÇ
בחוץ, ושני בעזרה ראשון ìeñtחולין , ïBLàøä בהנאה אסור  – ÈÄÈ

בעזרה, שנשחטו  חולין  איסורøeèôeמשום על אלא עבר שלא – È
הקודמת, במשנה שבארנו כמו íéòaøàäעשה, úà âôBñ éðMäåÀÇÅÄÅÆÈÇÀÈÄ
בנו ", ואת "אותו של  הלאו  משום –øLëåעל שעבר  פי על אף – ÀÈÅ

לאכילה. מותרת הבהמה בנו" ואת "אותו íéðôaאיסור íéLã÷ÈÈÄÄÀÄ
õeçáeוהשני בפנים הראשון  קדשים, של  בנו ואת אותו השוחט – Ç

לעזרה, øeèôeמחוץ ,øLk ïBLàøä,כהלכה שנעשה –éðMäå ÈÄÈÅÈÀÇÅÄ
íéòaøàä úà âôBñ,"בנו ואת "אותו של הלאו  משום –ìeñôe ÅÆÈÇÀÈÄÈ

בחוץ. שנשחטו  קדשים משום –
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èçBMä, בנו ואת אותו –äôøè àöîðå;טריפה הוא מהם שאחד – ÇÅÀÄÀÈÀÅÈ
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úBìáð.äéìò áMç–ïéìëà úàîè äànèî,úBìáð úàîè àG ìáà.dúö÷î äúöiL àéìL–äìéëàa äøeñà; §¥¦¥¨¤¨§©§¨ª§©Ÿ¨¦£¨ª§©§¥¦§¨¤¨§¨¦§¨¨£¨©£¦¨
äMàa ãìå ïîéñ,äîäaa ãìå ïîéñå.àéìL äìétäL úøkáîä–íéáìkì äpëéìLé.ïéLc÷náe–øáwz.ïéàå ¦©¨¨¨¦¨§¦©¨¨©§¥¨©§©¤¤¤¦¦¨¦§¨©§¦¤¨©§¨¦©ª§¨¦¦¨¥§¥

íéëøc úLøôa dúBà ïéøáB÷,ïìéàa dúBà ïéìBz ïéàå,éøîàä éëøc éðtî. §¦¨§¨¨©§¨¦§¥¦¨¨¦¨¦§¥©§¥¨¡Ÿ¦
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡õøàa ïéa âäBð Bða úàå BúBà,õøàì äöeça ïéa,úéaä éðôa,úéaä éðôa àHLå,ïélça,ïéLc÷náe.ãöék? §¤§¥¥¨¨¤¥§¨¨¨¤¦§¥©©¦§¤¦§¥©©¦©ª¦©ª§¨¦¥©
õeça ïélç Bða úàå BúBà èçBMä–íéøLk íäéðL,íéòaøàä úà âôBñ éðMäå;õeça íéLã÷–áiç ïBLàøä ©¥§¤§ª¦©§¥¤§¥¦§©¥¦¥¤¨©§¨¦¨¨¦©¨¦©¨

úøk,íéìeñt íäéðLe,íéòaøàä úà íéâôBñ íäéðLe;íéðôa ïélç–íéìeñt íäéðL,íéòaøàä úà âôBñ éðMäå; ¨¥§¥¤§¦§¥¤§¦¤¨©§¨¦ª¦¦§¦§¥¤§¦§©¥¦¥¤¨©§¨¦

:íàä úèéçùá.d`nhn dpi`e:ìëåà àáéùç àìã.zeliap z`neh `le:äîäáä äúî íà.oilke` z`neh d`nhnäáùçîã ,äàîåèá äòâð íà
:àåä àîìòá ìëåà øàùë àìà àåä øùá åàìã ,àì úåìéáð úàîåè ìáà .ìëåà äéì àéåùî.dlik`a dxeq`ìëã àèéùôå àúøåô àìà ÷ôð àìã â"òàå

éùééç íå÷î ìëî ,íù äéä àì ãìåä éåçéî[ïðéñøâ éëä] :ãåìéë àåä éøäå ãìåä ùàø àöé úö÷î åúåàá àîù ïð: dndaa cle oniqe .dy`a cle oniq
.zxkand:äìù íçø øèô åäæ.mialkl dpkilyiúååä äá÷ð àîìéãã ,àéä àùã÷î úá åàì àáåø àëä ,ãìå àìá àéìù ïéàã â"òàã .äá äùåã÷ ïéàù

:ùéã÷ àìå äåä äîãð åà.oiycwenae:àéìù äìéôäù íéîìù úîäá ïåâë.xawzúîäáî ÷éôðã äá÷ð ïéáå øëæ ïéáã ,äùã÷ ,ãìå àìá àéìù ïéàã ïåéëã
:ùéã÷ ùã÷ä.mikxc zyxta:ãåò ìéôú àìù éãë íù äøá÷ì íéùçðîä êøãå .íéðùì íéùøôúî íéëøãäù íå÷î.ixen`d ikxcäùòú àì áéúëå .ùåçéð

:íäéùòîë
d`̀̀̀.epa z`e eze`ïéàù øëæ àöé ,åéøçà êåøë åðáù éî òîùî åðá úàå åúåàã ,øåñà åðéà úáä íò åà ïáä íò áàä ìáà .úáäå íàä åà ,ïáäå íàä

:åéøçà êåøë åðá.ux`l dvega oia ux`a oiaúáåçã ,êéøèöéà àìã â"òà ,õøàì äöåçáå õøàá éîð àðú ,íéùã÷åîá ïéá ïéìåçá ïéá éðúîì éòáã éãééà
:õøàì õåçá ïéá õøàá ïéá úâäåð óåâä úáåçå àéä óåâä.ziad ipta:íéé÷ ùã÷îä úéáù ïîæá.ziad ipta `lyeàðéðòáå ìéàåä àðéîà êúòã à÷ìñã

:ïì òîùî÷ ,âåäðð àì úéáä éðôá àìù âåäðð úéáä éðôá ,áéúë íéùã÷ã.miycwenae oilegaïéìåç ïäî ãçàù ïéá ,íéùã÷åî íäéðù åà ïéìåç íäéðùù ïéá
áéúëã ,íéùã÷åîá âäåðã ïìðîå .íéùã÷åî éðùäå(á"ë àø÷éå)åðá úàå åúåà äù åà øåùå äéøúá áéúëå ,äùà ïáø÷ì äöøé 'åâå ãìåé éë æò åà ùáë åà øåù

:'åâå.uega:äøæòì õåç.mixyk mdipy:íéøùë íäéðù àùéø àðú íéìåñô íäéðù àôéñ éðúîì éòáã íåùî.mirax`d z` bteq ipydeåúåàã åàì íåùî
:éøáâ éøú àðù àìå ,àøáâ ãç åäðéèçù àðù àì .äìçú ïáä úà èçù àðù àìå ,äìçú íàä úà èçù àðù àìå .åðá úàå.zxk aiig oey`xdíåùî

åáéø÷äìå åèçåùì éåàø åðéàù ,ïîæ øñåçî íåùî ìåñôã ,íéðôá íåéä èçùéì ïáä éåàø åðéà áåù åîà äèçùðã ïåéëã úøëä ïî øåèô éðùä ìáà .õåç éèåçù
áéúëã ,íéðôì éåàø ë"àà õåçá èçåù íåùî áééç ïéàå íåéä(æ"é àø÷éå )éàå ,õåçá åéìò ïéáééç ãòåî ìäà çúôì éåàøä ,åàéáä àì ãòåî ìäà çúô ìàå

`xephxa yexit

האם, בשחיטת ניתרת ïéìëàהשליא úàîè àG äànèî dðéàåÀÅÈÀÇÀÈËÀÇÙÈÄ
לקבל כאוכל חשובה אינה באכילה, שמותרת פי  על שאף כלומר  –

אוכלים, úBìáðטומאת úàîè àGå אין הבהמה מתה שאם – ÀËÀÇÀÅ
כבשר. נידונה שאינה לפי נבילה, כבשר  מטמאה äéìòהשליא áMçÄÅÈÆÈ

אותה, לאכול  השליא על  –ïéìëà úàîè äànèî שמחשבתו – ÀÇÀÈËÀÇÙÈÄ
אוכל , úBìáðעשאה úàîè àG ìáà מחשבתו הועילה שלא – ÂÈËÀÇÀÅ

בשר. לעשותה לא אבל  אוכל לעשותה dúö÷îאלא äúöiL àéìLÄÀÈÆÈÀÈÄÀÈÈ
הבהמה, שחיטת לפני  –äìéëàa äøeñà החלק אף השליא, כל  – ÂÈÇÂÄÈ

באותה  שמא שחוששים, לפי  באכילה, אסורה בפנים, ממנה שנשתייר

בשחיטת  ניתר  שאינו  כילוד דינו והרי הולד, ראש  יצא השליא מקצת
`);האם dpyn oiir)äMàa ãìå ïîéñיצאה אם זה – הרי השליא, ÄÇÈÈÈÄÈ

לידה, טומאת טמאה והיא באשה, ולד  äîäaaסימן  ãìå ïîéñå– ÀÄÇÈÈÇÀÅÈ
האם. בשחיטת ניתרת מקצתה שיצאה השליא בהמה úøkáîäשאין  – ÇÀÇÆÆ

הראשונה, לידתה àéìLלפני äìétäL,שלה רחם פטר וזהו – ÆÄÄÈÄÀÈ
äpëéìLé,השליא את –íéáìkì ואף בכורה. קדושת בה שאין  – ÇÀÄÆÈÇÀÈÄ

שכן  קדושות, אינן  שליות רוב מקום מכל ולד , בלא שליא שאין פי  על 
שאינו  בצורתו משונה זה היה שמא זכר , היה ואם היתה, נקבה שמא

בכור . בקדושת שהפילה ïéLc÷náeקדוש שלמים בהמת כגון – ÇËÀÈÄ
השליא,øáwzשליא, אותה רוב – הרי ולד בלא שליא ואין שהואיל ÄÈÅ

הוא, קדוש  נקבה, הוא אם ובין  זכר הולד אם שבין  הן, קדושות שליות

dúBà ïéøáB÷ ïéàå,השליא את –íéëøc úLøôa היה שכן  – ÀÅÀÄÈÀÈÈÇÀÈÄ
עוד , תפיל שלא שם, לקברה המנחשים ïìéàaדרך  dúBà ïéìBz ïéàåÀÅÄÈÈÄÈ

אסור , זה וכל  המנחשים ממנהגי  היה זה שאף –éøîàä éëøc éðtîÄÀÅÇÀÅÈÁÙÄ
עליהם הזהירה שהתורה גגגג):):):):– יח יח יח יח ,,,, תלכו".((((ויקראויקראויקראויקרא לא "ובחוקותיהם
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אחד ", ביום תשחטו לא בנו  ואת אותו שה או  "ושור כח): כב, (ויקרא בתורה כתוב
בנו ", ואת "אותו שכתוב ואף וולדה. עם בהמה אחד  ביום לשחוט שאסור מכאן
מי – בנו" ואת "אותו דרשו : שכן ובתה, באם או ובנה באם הוא האיסור  עיקר 
זה  שאיסור סוברים יש ברם, אחריו. כרוך  בנו  שאין  זכר  יצא אחריו, כרוך  שבנו 

בזכרים. אף מספק שנוהג היא והלכה אביו , שזה ודאי כשידוע בזכרים, אף נוהג

את  השוחט שאף ואותו", ב"בנו גם אלא בנו" ואת ב"אותו  דווקא האיסור  ואין 

זה  פרק בנו". ואת "אותו של הלאו משום חייב אמו, את כך ואחר תחילה הבן 

זה. איסור של הדינים פרטי כל ללמד  בא

Bða úàå BúBà,אחד ביום בנו" ואת "אותו  שחיטת איסור  –âäBð ÀÆÀÅ
õøàì äöeça ïéa ,õøàa ïéa,הוא הגוף חובת זה איסור  שהרי  – ÅÈÈÆÅÀÈÈÈÆ

úéaä éðôa,קיים המקדש שבית בזמן –úéaä éðôa àHLå– ÄÀÅÇÇÄÀÆÄÀÅÇÇÄ
קיים, המקדש  בית שאין  בזמן  ïéLc÷náeוגם ,ïélça בין – ÇËÄÇËÀÈÄ

מסמיכות  זה ולמדים נאכלים, שאינם בקרבנות ובין  הנאכלים בקרבנות
שנאמר  כז כז כז כז ):):):):הכתובים, כבכבכבכב,,,, ירצה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יולד... כי  עז או כשב או ָ"שור

תשחטו  לא בנו ואת אותו שה, או "ושור לו : ונסמך  לה'", אשה לקרבן

במוקדשין . שנוהג בנו  ואת אותו  על הכתוב לימד  הרי אחד ", ביום
חולין  מהם אחד או  קדשים, שניהם או חולין , שניהם אם הבדל ואין

בנו ". ואת "אותו משום עובר אחרון  ששחט זה קדשים, ãöékÅÇ?והשני
õeça ïélç Bða úàå BúBà èçBMä מחוץ שניהם שנשחטו – ÇÅÀÆÀËÄÇ

íéøLkלעזרה, íäéðLשעבר פי  על שאף כשרות; הבהמות שתי  – ÀÅÆÀÅÄ
את  לאכול שאסור  סוברים יש  ברם, באכילה. מותר  הבשר איסור, על 

איסור. ממעשה ייהנה שלא כדי  חכמים שקנסוהו  ביום, בו  הבשר
éðMäå את ששחט זה ששחטה בין  השנייה, הבהמה את השוחט – ÀÇÅÄ

אחר , אדם ששחטה ובין  íéòaøàäהראשונה, úà âôBñ לוקה – ÅÆÈÇÀÈÄ
בנו "; ואת "אותו של הלאו  משום ארבעים õeçaמלקות íéLã÷ÈÈÄÇ

בחוץ, קדשים של בנו ואת אותו  השוחט –úøk áiç ïBLàøä– ÈÄÇÈÈÅ
מחוץ  קדשים ששחט על  כרת חייב הראשונה הבהמה את השוחט

שהרי הכרת, מן  פטור  השנייה הבהמה את השוחט אבל לעזרה.
במקדש, היום להישחט ראויה השנייה אין  שוב הראשונה, משנשחטה

מחוסר משום פסול זה קרבן  שנמצא בנו ", ואת "אותו  איסור משום
לבוא  הראויים בקדשים אלא חוץ שחוטי משום חייב אדם ואין  זמן ,

bi),בפנים wxt migaf zkqna x`eank)íéìeñt íäéðLeשתי – ÀÅÆÀÄ
בחוץ, שנשחטו קדשים משום נפסלו , éâôBñהבהמות íäéðLeí ÀÅÆÀÄ

íéòaøàä úà אם חוץ, שחוטי  משום לוקה הראשון השוחט – ÆÈÇÀÈÄ
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רט b dpyn iying wxt oileg zkqn

íéðôa íéLã÷–øLk ïBLàøä,øeèôe,ôBñ éðMäåíéòaøàä úà â,ìeñôe. ¨¨¦¦§¦¨¦¨¥¨§©¥¦¥¤¨©§¨¦¨
·õeça íéLã÷å ïélç–øLk ïBLàøä,øeèôe,íéòaøàä úà âôBñ éðMäå,ìeñôe;õeça ïélçå íéLã÷–ïBLàøä ª¦§¨¨¦©¨¦¨¥¨§©¥¦¥¤¨©§¨¦¨¨¨¦§ª¦©¨¦
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:íéðôá ìá÷úî åðéàå àåä ïîæ øñåçîã ,é÷ì àì õåç
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הם  הרי  למלקות, בהם שהתרו כריתות חייבי  שכל למלקות, בו  התרו 
כרת מידי  נפטר הוא הרי  שלקה כיון  ברם, טוטוטוטו););););לוקים; גגגג,,,, השני((((מכותמכותמכותמכות

בנו ". ואת "אותו של  הלאו  משום íéðôaלוקה ïélçשתי היו  – ËÄÄÀÄ
שבמקדש, בעזרה – בנו ואת אותו – ושחטום חולין  íäéðLÀÅÆהבהמות

íéìeñt,אסורים בעזרה שנשחטו  חולין שכל בהנאה, אסורים – ÀÄ
íéòaøàä úà âôBñ éðMäå לוקה השנייה הבהמה את השוחט – ÀÇÅÄÅÆÈÇÀÈÄ

ממלקות, פטור הראשון  אבל  בנו ", ואת "אותו  של  הלאו  משום ארבעים,
אלא  כאן  שאין  משום בעזרה, חולין שחיטת על מלקות עונש  שאין

שכתוב עשה, כא כא כא כא ):):):):איסור  יביביביב,,,, וזבחת",((((דברים דברים דברים דברים  המקום... ממך ירחק "כי 
והרי מקום, בקירוב זובח אתה ואי זובח אתה מקום בריחוק ודרשו:

עליו. לוקים ואין הוא, "עשה" עשה, מכלל הבא íéðôaלאו  íéLã÷ÈÈÄÄÀÄ
בעזרה, – בנו ואת אותו – ושחטום קדשים, הבהמות שתי היו  –

øLk ïBLàøä,הוא כשר הראשון הקרבן –øeèôe והשוחטו – ÈÄÈÅÈ
עבירה, שום עבר  לא שהרי íéòaøàäפטור, úà âôBñ éðMäå– ÀÇÅÄÅÆÈÇÀÈÄ
בנו", ואת "אותו  של  הלאו ידיìeñôeמשום על שנשחט והקרבן  – È

להקרבה, היום ראוי היה לא שהרי זמן, מחוסר  משום הוא, פסול  השני 
בנו". ואת "אותו איסור משום

ב ה נ ש מ ר ו א ב

õeça íéLã÷å ïélç והבהמה לעזרה, מחוץ בנו ואת אותו השוחט – ËÄÀÈÈÄÇ
קדשים, של והשנייה חולין, של היתה øLkהראשונה ïBLàøä– ÈÄÈÅ

לגמרי, כשרה ראשונה שנשחטה פטור,øeèôeהבהמה והשוחטה – È
עבירה, שום עשה לא íéòaøàäשהרי  úà âôBñ éðMäå לוקה – ÀÇÅÄÅÆÈÇÀÈÄ

בנו", ואת "אותו של  הלאו  משום ארבעים כדין ìeñôeמלקות – È
בחוץ. שנשחטו õeçaקדשים ïélçå íéLã÷ ואת אותו השוחט – ÈÈÄÀËÄÇ

חולין , של והשנייה קדשים של  היתה הראשונה והבהמה בחוץ, בנו 
úøk áiç ïBLàøä,בחוץ קדשים ששחט על  –ìeñôe, הקרבן – ÈÄÇÈÈÅÈ

לעזרה, מחוץ שנשחט øLkמשום éðMäå מותרת השנייה הבהמה – ÀÇÅÄÈÅ
היא, חולין  שהרי íéòaøàäבאכילה, úà íéâôBñ íäéðLe– ÀÅÆÀÄÆÈÇÀÈÄ

למלקות, בו  התרו אם בחוץ, קדשים שחיטת של הלאו  משום הראשון 
ואת  "אותו  של הלאו משום והשני הקודמת, במשנה שבארנו כמו 

íéðôaבנו". íéLã÷å ïélç בעזרה בנו ואת אותו  השוחט – ËÄÀÈÈÄÄÀÄ
קדשים, של והשנייה חולין של  היתה הראשונה והבהמה שבמקדש ,

íéìeñt íäéðL בהנאה אסורה הראשונה פסולות, הבהמות שתי – ÀÅÆÀÄ
מחוסר משום הוא פסול  קרבן והשנייה בעזרה, שנשחטו חולין משום

בנו", ואת "אותו איסור  משום להקרבה ראוי  היה שלא éðMäåÀÇÅÄזמן ,
ôBñíéòaøàä úà â." בנו ואת "אותו  של  הלאו משום –íéLã÷ ÅÆÈÇÀÈÄÈÈÄ

íéðôa ïélçå הראשונה והבהמה בעזרה, בנו ואת אותו  השוחט – ÀËÄÄÀÄ
חולין , של  והשנייה קדשים של  øeèôeהיתה ,øLk ïBLàøä– ÈÄÈÅÈ

עבירה, כל כאן  היתה íéòaøàäשלא úà âôBñ éðMäå משום – ÀÇÅÄÅÆÈÇÀÈÄ
בנו ", ואת "אותו  של  בהנאה ìeñôeהלאו  אסורה השניה הבהמה – È

בעזרה. שנשחטו חולין íéðôáeמשום õeça ïélç אותו השוחט – ËÄÇÄÀÄ
בעזרה, והשני בחוץ הראשון חולין , בנו  øeèôe,ואת ,øLk ïBLàøäÈÄÈÅÈ

íéòaøàä úà âôBñ éðMäå,"בנו ואת "אותו  של הלאו  משום – ÀÇÅÄÅÆÈÇÀÈÄ
ìeñôe.בעזרה שנשחטו  חולין  משום –íéðôáe õeça íéLã÷– ÈÈÈÄÇÄÀÄ

בפנים, והשני בחוץ הראשון קדשים, של בנו  ואת אותו השוחט
úøk áiç ïBLàøä,בחוץ קדשים שחיטת משום –íäéðLe ÈÄÇÈÈÅÀÅÆ

íéìeñt משום והשני  בחוץ, שנשחטו  קדשים משום הראשון – ÀÄ
ואת  "אותו  איסור משום להקרבה היום ראוי לא שהרי זמן, מחוסר

íéòaøàäבנו", úà íéâôBñ íäéðLeשל הלאו משום הראשון – ÀÅÆÀÄÆÈÇÀÈÄ
של הלאו משום והשני  למלקות, בו התרו  אם בחוץ, קדשים שחיטת

בנו ". ואת õeçáe"אותו  íéðôa ïélçשל בנו  ואת אותו  השוחט – ËÄÄÀÄÇ
בחוץ, ושני בעזרה ראשון ìeñtחולין , ïBLàøä בהנאה אסור  – ÈÄÈ

בעזרה, שנשחטו  חולין  איסורøeèôeמשום על אלא עבר שלא – È
הקודמת, במשנה שבארנו כמו íéòaøàäעשה, úà âôBñ éðMäåÀÇÅÄÅÆÈÇÀÈÄ
בנו ", ואת "אותו של  הלאו  משום –øLëåעל שעבר  פי על אף – ÀÈÅ

לאכילה. מותרת הבהמה בנו" ואת "אותו íéðôaאיסור íéLã÷ÈÈÄÄÀÄ
õeçáeוהשני בפנים הראשון  קדשים, של  בנו ואת אותו השוחט – Ç

לעזרה, øeèôeמחוץ ,øLk ïBLàøä,כהלכה שנעשה –éðMäå ÈÄÈÅÈÀÇÅÄ
íéòaøàä úà âôBñ,"בנו ואת "אותו של הלאו  משום –ìeñôe ÅÆÈÇÀÈÄÈ

בחוץ. שנשחטו  קדשים משום –
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èçBMä, בנו ואת אותו –äôøè àöîðå;טריפה הוא מהם שאחד – ÇÅÀÄÀÈÀÅÈ
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úBìáð.äéìò áMç–ïéìëà úàîè äànèî,úBìáð úàîè àG ìáà.dúö÷î äúöiL àéìL–äìéëàa äøeñà; §¥¦¥¨¤¨§©§¨ª§©Ÿ¨¦£¨ª§©§¥¦§¨¤¨§¨¦§¨¨£¨©£¦¨
äMàa ãìå ïîéñ,äîäaa ãìå ïîéñå.àéìL äìétäL úøkáîä–íéáìkì äpëéìLé.ïéLc÷náe–øáwz.ïéàå ¦©¨¨¨¦¨§¦©¨¨©§¥¨©§©¤¤¤¦¦¨¦§¨©§¦¤¨©§¨¦©ª§¨¦¦¨¥§¥
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‡õøàa ïéa âäBð Bða úàå BúBà,õøàì äöeça ïéa,úéaä éðôa,úéaä éðôa àHLå,ïélça,ïéLc÷náe.ãöék? §¤§¥¥¨¨¤¥§¨¨¨¤¦§¥©©¦§¤¦§¥©©¦©ª¦©ª§¨¦¥©
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:ïì òîùî÷ ,âåäðð àì úéáä éðôá àìù âåäðð úéáä éðôá ,áéúë íéùã÷ã.miycwenae oilegaïéìåç ïäî ãçàù ïéá ,íéùã÷åî íäéðù åà ïéìåç íäéðùù ïéá
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האם, בשחיטת ניתרת ïéìëàהשליא úàîè àG äànèî dðéàåÀÅÈÀÇÀÈËÀÇÙÈÄ
לקבל כאוכל חשובה אינה באכילה, שמותרת פי  על שאף כלומר  –

אוכלים, úBìáðטומאת úàîè àGå אין הבהמה מתה שאם – ÀËÀÇÀÅ
כבשר. נידונה שאינה לפי נבילה, כבשר  מטמאה äéìòהשליא áMçÄÅÈÆÈ

אותה, לאכול  השליא על  –ïéìëà úàîè äànèî שמחשבתו – ÀÇÀÈËÀÇÙÈÄ
אוכל , úBìáðעשאה úàîè àG ìáà מחשבתו הועילה שלא – ÂÈËÀÇÀÅ

בשר. לעשותה לא אבל  אוכל לעשותה dúö÷îאלא äúöiL àéìLÄÀÈÆÈÀÈÄÀÈÈ
הבהמה, שחיטת לפני  –äìéëàa äøeñà החלק אף השליא, כל  – ÂÈÇÂÄÈ

באותה  שמא שחוששים, לפי  באכילה, אסורה בפנים, ממנה שנשתייר

בשחיטת  ניתר  שאינו  כילוד דינו והרי הולד, ראש  יצא השליא מקצת
`);האם dpyn oiir)äMàa ãìå ïîéñיצאה אם זה – הרי השליא, ÄÇÈÈÈÄÈ

לידה, טומאת טמאה והיא באשה, ולד  äîäaaסימן  ãìå ïîéñå– ÀÄÇÈÈÇÀÅÈ
האם. בשחיטת ניתרת מקצתה שיצאה השליא בהמה úøkáîäשאין  – ÇÀÇÆÆ

הראשונה, לידתה àéìLלפני äìétäL,שלה רחם פטר וזהו – ÆÄÄÈÄÀÈ
äpëéìLé,השליא את –íéáìkì ואף בכורה. קדושת בה שאין  – ÇÀÄÆÈÇÀÈÄ

שכן  קדושות, אינן  שליות רוב מקום מכל ולד , בלא שליא שאין פי  על 
שאינו  בצורתו משונה זה היה שמא זכר , היה ואם היתה, נקבה שמא

בכור . בקדושת שהפילה ïéLc÷náeקדוש שלמים בהמת כגון – ÇËÀÈÄ
השליא,øáwzשליא, אותה רוב – הרי ולד בלא שליא ואין שהואיל ÄÈÅ

הוא, קדוש  נקבה, הוא אם ובין  זכר הולד אם שבין  הן, קדושות שליות

dúBà ïéøáB÷ ïéàå,השליא את –íéëøc úLøôa היה שכן  – ÀÅÀÄÈÀÈÈÇÀÈÄ
עוד , תפיל שלא שם, לקברה המנחשים ïìéàaדרך  dúBà ïéìBz ïéàåÀÅÄÈÈÄÈ

אסור , זה וכל  המנחשים ממנהגי  היה זה שאף –éøîàä éëøc éðtîÄÀÅÇÀÅÈÁÙÄ
עליהם הזהירה שהתורה גגגג):):):):– יח יח יח יח ,,,, תלכו".((((ויקראויקראויקראויקרא לא "ובחוקותיהם
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אחד ", ביום תשחטו לא בנו  ואת אותו שה או  "ושור כח): כב, (ויקרא בתורה כתוב
בנו ", ואת "אותו שכתוב ואף וולדה. עם בהמה אחד  ביום לשחוט שאסור מכאן
מי – בנו" ואת "אותו דרשו : שכן ובתה, באם או ובנה באם הוא האיסור  עיקר 
זה  שאיסור סוברים יש ברם, אחריו. כרוך  בנו  שאין  זכר  יצא אחריו, כרוך  שבנו 

בזכרים. אף מספק שנוהג היא והלכה אביו , שזה ודאי כשידוע בזכרים, אף נוהג

את  השוחט שאף ואותו", ב"בנו גם אלא בנו" ואת ב"אותו  דווקא האיסור  ואין 

זה  פרק בנו". ואת "אותו של הלאו משום חייב אמו, את כך ואחר תחילה הבן 

זה. איסור של הדינים פרטי כל ללמד  בא

Bða úàå BúBà,אחד ביום בנו" ואת "אותו  שחיטת איסור  –âäBð ÀÆÀÅ
õøàì äöeça ïéa ,õøàa ïéa,הוא הגוף חובת זה איסור  שהרי  – ÅÈÈÆÅÀÈÈÈÆ

úéaä éðôa,קיים המקדש שבית בזמן –úéaä éðôa àHLå– ÄÀÅÇÇÄÀÆÄÀÅÇÇÄ
קיים, המקדש  בית שאין  בזמן  ïéLc÷náeוגם ,ïélça בין – ÇËÄÇËÀÈÄ

מסמיכות  זה ולמדים נאכלים, שאינם בקרבנות ובין  הנאכלים בקרבנות
שנאמר  כז כז כז כז ):):):):הכתובים, כבכבכבכב,,,, ירצה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יולד... כי  עז או כשב או ָ"שור

תשחטו  לא בנו ואת אותו שה, או "ושור לו : ונסמך  לה'", אשה לקרבן

במוקדשין . שנוהג בנו  ואת אותו  על הכתוב לימד  הרי אחד ", ביום
חולין  מהם אחד או  קדשים, שניהם או חולין , שניהם אם הבדל ואין

בנו ". ואת "אותו משום עובר אחרון  ששחט זה קדשים, ãöékÅÇ?והשני
õeça ïélç Bða úàå BúBà èçBMä מחוץ שניהם שנשחטו – ÇÅÀÆÀËÄÇ

íéøLkלעזרה, íäéðLשעבר פי  על שאף כשרות; הבהמות שתי  – ÀÅÆÀÅÄ
את  לאכול שאסור  סוברים יש  ברם, באכילה. מותר  הבשר איסור, על 

איסור. ממעשה ייהנה שלא כדי  חכמים שקנסוהו  ביום, בו  הבשר
éðMäå את ששחט זה ששחטה בין  השנייה, הבהמה את השוחט – ÀÇÅÄ

אחר , אדם ששחטה ובין  íéòaøàäהראשונה, úà âôBñ לוקה – ÅÆÈÇÀÈÄ
בנו "; ואת "אותו של הלאו  משום ארבעים õeçaמלקות íéLã÷ÈÈÄÇ

בחוץ, קדשים של בנו ואת אותו  השוחט –úøk áiç ïBLàøä– ÈÄÇÈÈÅ
מחוץ  קדשים ששחט על  כרת חייב הראשונה הבהמה את השוחט

שהרי הכרת, מן  פטור  השנייה הבהמה את השוחט אבל לעזרה.
במקדש, היום להישחט ראויה השנייה אין  שוב הראשונה, משנשחטה

מחוסר משום פסול זה קרבן  שנמצא בנו ", ואת "אותו  איסור משום
לבוא  הראויים בקדשים אלא חוץ שחוטי משום חייב אדם ואין  זמן ,

bi),בפנים wxt migaf zkqna x`eank)íéìeñt íäéðLeשתי – ÀÅÆÀÄ
בחוץ, שנשחטו קדשים משום נפסלו , éâôBñהבהמות íäéðLeí ÀÅÆÀÄ

íéòaøàä úà אם חוץ, שחוטי  משום לוקה הראשון השוחט – ÆÈÇÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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éìéìbä éñBé éaø:ìéìba íéøetkä íBé áøò óà.øîàäãeäé éaø:éúîéà?çåø Bì ïéàL ïîæa,çåø Bì Lé ìáà, ©¦¥©§¦¦©¤¤©¦¦©¨¦¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤¥¤©£¨¤¤©
éøö ïéàBòéãBäì C.äãBîeäãeäé éaøälkì úaä úàå ïúçì íàä úà øëBîa–éøvLòéãBäì C;íäéðML òeãéa ¥¨¦§¦¤©¦§¨§¥¤¨¥¤¨¨§¤©©©©¨¤¨¦§¦©§¨©¤§¥¤

ãçà íBéa ïéèçBL. £¦§¤¨
„elà íé÷øt äòaøàa,Bçøk ìòa çahä úà ïéèéçLî.ïéøðéc óìà äåL øBL elôà,øðéc àlà ç÷Blì Bì ïéàå §©§¨¨§¨¦¥©§¦¦¤©©¨§©¨§£¦¨¤¤¤¦¨¦§¥©¥©¤¨¦¨
–ì BúBà ïéôBkèBçL.Cëéôì,úî íà–ç÷Blì úî.ïë Bðéà äðMä úBîé øàLa ìáà,Cëéôì,úî íà–úî ¦¦§§¦¨¦¥¥©¥©£¨¦§¨§©¨¨¥¥§¦¨¦¥¥

øëBnì. ©¥
‰"ãçà íBé"Bða úàå BúBàa øeîàä–äìélä øçà CìBä íBiä.Løc Bæ úààîBæ ïa ïBòîL:äNòîa øîàð ¤¨¨¨§§¤§©¥©©©©§¨¤¨©¦§¤¨¤¡©§©£¥

úéLàøá(ä ,à úéùàøá):"ãçà íBé",úàå BúBàa øîàðåBða(çë ,áë àø÷éå):"ãçà íBé",äî"ãçà íBé"øeîàä §¥¦¤¨§¤¡©§§¤§¤¨©¤¨¨¨
úéLàøá äNòîa–äìélä øçà CìBä íBiä;óà"ãçà íBé"Bða úàå BúBàa øeîàä–äìélä øçà CìBä íBiä. §©£¤§¥¦©¥©©©©§¨©¤¨¨¨§§¤§©¥©©©©§¨

:äèéçùá úåáøäì.lilba mixetikd mei iaxr s`úéùàøáá çëåîãë íéâãå óåò øùá àìà íéøåôéëä íåé áøò íéìëåà åéä àìù ,úåöøà øàùáå äãåäéá àìå
:àðåð ïáæã àèééç àåää éáâ äáø.geix el oi`y onfa:íåéä íàä øëîù ,íééúðéá ÷ñôä.geix el yi la`:íåéä äéðùäå ìåîúà äðåùàøä úà øëîù

.ericedl jixv oi`ùé ìáà .íåéä èåçùì äöåøù äàøîù úåð÷ì øéäîå æôçð àåäù çåéø åì ïéàù ïîæá ,øçà ùåøéô .ïåùàøä äèçù ìåîúà øîåà éðàù
:äéìò éâåìôàì åàìå éúà ÷"úã äéúìî éùåøôì äãåäé éáøå .äðå÷ àåä øçà íåé êøåöì àîùã ,åòéãåäì áééç åðéà ,åúééð÷á æôçð åðéàù çåéø åì'x dcene

.dcedi:úåð÷ì øéäîå æôçð åðéàù éô ìò óà ,éðùä ùåøéôìå .øçîì äæå íåéä äæ ç÷ìù ô"òà.dlkl zad z`e ozgl m`d z`çøåàã ,è÷ð àúìîã àçøåà
:äìëì äðè÷ àéäù úáäå ,äìåãâ àéäù ïúçì íàä êëìä ,äìëä úéááî ïúçä úéáá éôè äãåòñ úåùòì àòøà

cccc.egxk lra gahd z` oihigyn:øùá øðéãá åì ïúéì ç÷åìî øðéã ìáé÷ íàù.fef sl` dey xey elit`íéç÷åì åì ïéàù éô ìò óà ,åçøë ìòá åèçåù
àîù äøéæâ àìà úåòî àìå äðå÷ äëéùîù íéîëç åð÷ú àìå .øùáä ç÷åìä äð÷ øðéãä øëåîä ìáé÷ù úòîå úåðå÷ úåòî äøåú øáãù éôì .øùáä øàùì
çøè àì íù úåøéôäù øëåîä úéáá ä÷éìã éîøúî éà ,úåòîä ïúðùî ç÷åìä úåéøçàá éøéôì åäì úî÷åî éàã .äéìòá êéèç åôøùð äðå÷ì øëåî åì øîàé

:úåðå÷ úåòîäù äøåú ïéã ìò íäéøáã íéîëç åãéîòä åìà íé÷øô äòáøàáå .äéúéáì åäì éèîî àîúñî êùîù øçàì ìáà .åäðéìåöàìzn m` jkitl
.gwell zn:úî åúåùøá éøäù øðéãì ãéñôîå.ok epi`:çáèä åá øæåç êùî àìù ïîæ ìëå äëéùî ïðéòáã

dddd.'ek epa z`e eze`a xen`d cg` meiéîñå ,äùà ïáø÷ì äöøé áéúëã ,íéùã÷ì äëåîñ åðá úàå åúåà úùøôù éôìíéùã÷áå .åðá úàå åúåà äéì ê
áéúëã ,íåéä øçà êìåä äìéì('æ àø÷éå)øîàð] ïë äæ óà ìåëé .ø÷åáä ãò åðáø÷ íåé éåø÷ åéøçàìù äìéì àîìà ,ø÷åá ãò åðîî çéðé àì ìëàé åðáø÷ íåéá

:'åëå ãçà íåé úéùàøá äùòîá øîàðå [ãçà íåé ïàë

`xephxa yexit

התורה, מתן  יום שהוא משום ואף בעיניהם, äðMäהיה Làø áøòåÀÆÆÙÇÈÈ
החג; ולכבוד טוב לסימן  בסעודה מרבים שהיו –éñBé éaø éøáãëeÀÄÀÅÇÄÅ

éìéìbä התענה כאילו בתשיעי ושותה האוכל  כל אומר : שהיה – ÇÀÄÄ
ועשירי , ìéìbaתשיעי íéøetkä íBé áøò óà מרבים שהיו  – ÇÆÆÇÄÄÇÈÄ

ובמקומות  ביהודה ברם, בהמה. בשר הכיפורים יום בערב לאכול  שם

ודגים. עוף בשר אלא הכיפורים יום בערב אוכלים היו  לא אחרים
éúîéà :äãeäé éaø øîà? להודיעו צריך  –çåø Bì ïéàL ïîæa ÈÇÇÄÀÈÅÈÇÄÀÇÆÅÆÇ

הבת, את או  האם את החג בערב לראשון  גם שמכר דהיינו  זמן , של  –
çåø Bì Lé ìáà, אתמול לראשון שמכר  –BòéãBäì Céøö ïéà ÂÈÆÆÇÅÈÄÀÄ

אתמול. כבר שחט אתמול שקנה זה הסתם שמן היום, ללוקח –

ïúçì íàä úà øëBîa äãeäé éaø äãBîe לחתן פרה שמכר  – ÆÇÄÀÈÀÅÆÈÅÆÈÈ
úaäאתמול , úàå,הפרה של –älkì,היום לכלה מכר –CéøvL ÀÆÇÇÇÇÈÆÈÄ
òéãBäìל האם את שמכר לכלה, שכן– íäéðMLחתנה; òeãéa ÀÄÇÀÈÇÆÀÅÆ

ãçà íBéa ïéèçBL לסעודת הבהמות את קנו  שניהם הסתם שמן – ÂÄÀÆÈ
– `zxgהנישואין . jxca "geeix el oi`" oipr x`an m"anxd''''הלהלהלהל ((((עייןעייןעייןעיין

טוטוטוטו).).).). יביביביב,,,, שחיטהשחיטהשחיטהשחיטה
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פרקנו, לדיני  קשר כל לה שאין  אף זו , משנה כאן  הובאה הקודמת המשנה אגב
הקודמת. במשנה שנפרטו  הפרקים ארבעת באותם הנוהגת בהלכה עוסקת שהיא לפי

elà íé÷øt äòaøàa וערב חג, של  האחרון טוב יום ערב היינו  – ÀÇÀÈÈÀÈÄÅ
השנה, ראש וערב עצרת, וערב פסח, של  הראשון טוב ïéèéçLîÇÀÄÄיום

Bçøk ìòa çahä úà שמשנתנו כמו  לשחוט, הטבח את כופים – ÆÇÇÈÀÇÈÀ
והולכת: ç÷Blìמפרשת Bì ïéàå ,ïéøðéc óìà äåL øBL elôàÂÄÈÆÆÆÄÈÄÀÅÇÅÇ

øðéc àlàהשור מן לו  לתת כדי  מהלוקח, דינר  הטבח קיבל  שאם – ÆÈÄÈ
לקוחות  לו ואין  דינרים, אלף שווה שהשור פי על אף בשר, בדינר

הבשר, שאר èBçLìעל  BúBà ïéôBk ללוקח ולתת השור את – ÄÄÀ
בבשר לו  קנו  שמעותיו  לפי  הוא, הטעם ממנו. שקיבל  בדינר בשר

פי על  ואף הבשר. בגוף משותף הוא והרי  דינר, שיעור  עד השור 

מעות ולא קונה שמשיכה חכמים בבבב),),),),שתיקנו  דדדד,,,, מציעא מציעא מציעא מציעא  בבאבבאבבאבבא ((((עייןעייןעייןעיין

העמידו  הללו , החגים של  וחשיבותם כבודם מפני  אלו, פרקים בארבעה

קונות. שהמעות תורה דין  על דבריהם úîחכמים íà ,Cëéôì– ÀÄÈÄÅ
שישחטנו, קודם ç÷Blìהשור úî אומרים שכן דינרו, שמפסיד – ÅÇÅÇ

הנבילה. מבשר דינרך  טול ïëלו: Bðéà äðMä úBîé øàLa ìáàÂÈÄÀÈÀÇÈÈÅÅ
כל המכירה מן בו  לחזור הוא ויכול לשחוט, הטבח את כופים אין  –

קונה  שמשיכה חכמים שתיקנו כפי הבשר, את הלוקח משך שלא זמן 
מעות, úîולא íà ,Cëéôì,השור –øëBnì úî ממנו וגובה – ÀÄÈÄÅÅÇÅ

לו . שנתן הדינר את הלוקח
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בנו ". ואת ב"אותו האמור אחד" "יום של  במשמעותו  דנה משנתנו

Bða úàå BúBàa øeîàä "ãçà íBé" בנו ואת "אותו שכתוב: – ÆÈÈÈÀÀÆÀ
תשחטו  `cgלא meia,"äìélä øçà CìBä íBiä שבתות כדין  – ÇÅÇÇÇÇÀÈ

את  לשחוט אסור  הלילה, בתחילת האם את שחט ואם טובים. וימים

האם  את שחט אם אבל שתחשך. עד  שלאחריו  וביום הלילה כל  בנה
הכוכבים  מצאת הלילה בתחילת בנה את לשחוט מותר  היום, בסוף

úéLàøá:ואילך. äNòîa øîàð :àîBæ ïa ïBòîL Løc Bæ úàÆÈÇÄÀÆÈÆÁÇÀÇÂÅÀÅÄ
"ãçà íBé"בוקר ויהי  ערב "ויהי –cg` mei,"BúBàa øîàðå ÆÈÀÆÁÇÀ

"ãçà íBé" :Bða úàå תשחטו לא בנו , ואת "אותו –cg` meia," ÀÆÀÆÈ
øçà CìBä íBiä ,úéLàøá äNòîa øeîàä "ãçà íBé" äîÇÆÈÈÈÀÇÂÆÀÅÄÇÅÇÇ

äìéläויהי" שכתוב –axrויהיxwea,בוקר כך  ואחר  ערב תחילה ," ÇÇÀÈ
"ãçà íBé" óàøçà CìBä íBiä ,Bða úàå BúBàa øeîàä ÇÆÈÈÈÀÀÆÀÇÅÇÇ

äìélä ואת "אותו  שדין  לפי  מבואר: בגמרא לעיל. שבארנו  כפי  – ÇÇÀÈ
היום, אחר הולך  הלילה שבקדשים וידוע קדשים, בפרשת נכלל בנו "

izdw - zex`ean zeipyn
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øèBt,íéîëçåïéáiçî.Bãéa äìaðúðå èçBMä,øçBpäå,øwòîäå–Bða úàå BúBà íeMî øeèt.äøt eç÷lL íéðL ¥©£¨¦§©§¦©¥§¦§©§¨§¨§©¥§©§©¥¨¦§¤§§©¦¤¨§¨¨
dðáe,ïBLàø ç÷lL äæéà,èçLéïBLàø;éðMä íã÷ íàå–äëæ.äéðá éðL Ck øçàå äøt èçL–íéðBîL âôBñ. §¨¥¤¤¨©¦¦§Ÿ¦§¦¨©©¥¦¨¨¨©¨¨§©©¨§¥¨¤¨¥§¦

dèçL Ck øçàå äéðá éðL èçL–íéòaøàä úà âôBñ.dza úa úàå dza úàå dèçL–íéðBîL âôBñ.dèçL ¨©§¥¨¤¨§©©¨§¨¨¥¤¨©§¨¦§¨¨§¤¦¨§¤©¦¨¥§¦§¨¨
dza úa úàå,dza úà èçL Ck øçàå–íéòaøàä úà âôBñ.ñBëîeñíeMî øîBàøéàî éaø:íéðBîL âôBñ. §¤©¦¨§©©¨¨©¤¦¨¥¤¨©§¨¦§¥¦©¦¥¦¥§¦

éøö Bøáçì äîäa øëBnä äðMa íé÷øt äòaøàaBòéãBäì C:ì ézøëî dnàèBçL,ì ézøëî dzaèBçL;elàå §©§¨¨§¨¦©¨¨©¥§¥¨©£¥¨¦§¦¦¨¨©§¦¦§¦¨¨©§¦¦§§¥
ïä:âçä ìL ïBøçàä áBè íBé áøò,çñt ìL ïBLàøä áBè íBé áøòå,úøöò áøòå,äðMä Làø áøòå;éøáãëe ¥¤¤¨©£¤¤¨§¤¤¨¦¤¤©§¤¤£¤¤§¤¤Ÿ©¨¨§¦§¥

ïî ïøéñäì êéøöå ,äéåàø äèéçù ïúèéçù àéåä ïäéðùã .äðùî äðéà äôåøò äìâòå úàèç úøôã ÷éñî àøîâáå .äøåñà äèçù åìéôàå íééçî úøñàðã
:ïåòîù 'ø åäá øèô àìã äðùîä.oiaiign minkgeåðçìùì èçùå éðù àáå æ"òì ïåùàø èçùù àìà åðù àì ,äøæ äãåáòì èçåùá íéîëç éáééçîã éàä

äéì í÷ã ,úå÷ìîî øåèô ,äéåìò àìè÷ ïéã éîð éúà åðá úàå åúåà íåùî äìò áééçéîã àúééøúá äèéçù êäáã ,æ"òì éðùå åðçìùì ïåùàø ìáà ,ìåëàì
íåùî äéá åøúà àìå åðá úàå åúåà íåùî äéá åøúàã ïåâë ,áééç æ"òì éðùå åðçìùì ïåùàø èçù åìéôàù íéîòôå .äéá ïðéãáò àì éúøúã ,äéðéî äáøãá

:íéîëçë äëìäå .åðá úàå åúåà íåùî ä÷åìå ,ìè÷éî àì æ"ò íåùî äéá åøúà àìã ïåéëã ,æ"ò.ecia dlapzpe:úòãî àìù.xgepdeïéëñä áçåúù
:êúåçå åéøéçðá.xwrnde:ïèçåù åðéàå ïøåáéç íå÷îî íéðîéñä ø÷åòù.xehtàëéà àéìòî äèéçù íúäã ,ìéòìã äèéçùì àéîã àìå .ïðáøì åìéôàå

:ììë äèéçù àëéì àëä ìáà ,ìñôéì äì íøåâ øçà øáãå.oey`x hegyi oey`x gwly dfi`åéìò áëòî åøéáçå èåçùì ãçàä àáù ,ã"áì åàá íà
.èçåù ç÷åìä äéä åîöòì äáëòå éðùì úéáä ìòá äøëî àì åìéàù ,ç÷ì ïë úðî ìòù ,èåçùé ïåùàø ç÷åìä íäì íéøîåà åðà ,êîî øúåé êéøö éðà øîåàå

:ç÷ì ïë úðî ìòù ,úéáä ìòáì íãå÷ àåä úéáä ìòáî ç÷åìä ,àúôñåúá åðéðù êëù.dkf ipyd mcw m`e,øåñéà éãéì àåáé àìù éãë åîöòá íéã÷äù
:øùá íåéä ìëåàù çåéø åì ùéå.mipeny bteq:åàìá øáåò èçåùù ïá ìë ìòã.mirax`d z` bteqéàã:úçà àìà øåñéà úèéçù ïàë ïz`e dhgy

.dza za z` k"g`e dza:åðá úàå åúåà éðù ïàë ùé.dza za z`e dhgy.øåñéà ïééãò ïàë ïéà.dza z` hgy k"g`e,íéøåñéà éðù åæ äèéçùá ùéå
:äèçùð øáëù åæ ìù äúá íåùî åúåàå åðáå ,äîà íåùî åðá úàå åúåà.mirax` bteq:äùòî ãçå äàøúä àãçå àåä åàì ãçãbteq xne` qekneq

.mipeny,íéòáøà âôåñ äèçù ë"çàå äéðá éðù èçù éðú÷ã àùéøì ïéãä àåäå .úåé÷ìî éúù ãçà åàìáå úçà äàøúäá áééçéîã ñåëîåñì äéì àøéáñã
:ïéåàì äùîç íåùî áééç î"ø íåùî øîåà ñåëîåñ äèçù ë"çàå äéðá äùîç èçù ,àúôñåúá àéä êëå .íéðåîù âôåñ ñåëîåñì.dpya miwxt drax`a

åà äîà äìçú øëîå åøéáçì äîäá øëåîä êëéôì ,ãéî äèçåùì àìà ç÷åì åðéà äîäá ç÷åìä íúñå ,åììä íé÷øô äòáøàá úåãåòñ úåùòì ìàøùé êøã
:äèçùð øáë àîù ,èåçùì éúøëî äúá åà èåçùì äîà éúøëî íåéäù êì òã éðùì øîàéù êéøö ,íåéá åá äúá.bg ly oexg`d aeh meiaíéáøî åéä

éàðô íäì ïéàå áìåìå äëåñá éãéøè àîìò éìåëã íåùî ,âç ìù ïåùàø áåè íåé áøò áéùç àìã éàäå .ïäéìò áéáçå àåä åîöò éðôá ìâøù éðôî äçîùá

`xephxa yexit

äøæאו  äãBáòì èçBMä חברו ובא הראשונה, הבהמה את – ÇÅÇÂÈÈÈ
השנייה, את úàhçושחט úøt èçBMäå, בנו ואת אותו  ששחט – ÀÇÅÈÇÇÈ

אדומה, פרה היתה מהם ì÷ñpäואחד  øBLåשנגמר שור שהיה או – ÀÇÄÀÈ
להיסקל , äôeøòדינו  äìâòå לעריפה שהוזמנה עגלה או  –,éaø ÀÆÀÈÂÈÇÄ

øèBt ïBòîL שמעון רבי שסובר בנו", ואת "אותו משום אלו  בכל – ÄÀÅ
"אותו  איסור  ואין שחיטה, שמה אין לאכילה ראויה שאינה ששחיטה
תשחטו", "לא בו: שכתוב בלבד , בשחיטה אלא נוהג בנו" ואת

ïéáiçî íéîëçå,"בנו ואת "אותו  של הלאו  משום אלו  בכל  – ÇÂÈÄÀÇÀÄ
לאכילה, ראויה אינה אלו  כל  של ששחיטתם פי  על  שאף הם , שסוברים

בנו ". ואת "אותו  משום עליה ועוברים היא, שחיטה מקום dkldeמכל 
.minkgk,זרה לעבודה השנייה את ושחט בנו, ואת אותו  השוחט ברם,

בנפשו  נתחייב שהרי בנו", ואת "אותו  משום daxcaפטור  dil mw")
.("dipin משום בו  והתרו זרה עבודה משום בו  התרו  לא אם אבל

לוקה הריהו  בנו", ואת בנו ,èçBMä((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).)."אותו ואת אותו  – ÇÅ
Bãéa äìaðúðå בשחיטה השנייה או  הראשונה הבהמה שנפסלה – ÀÄÀÇÀÈÀÈ

בזה, וכיוצא בדרסה או בשהייה מהן ,øçBpäåכגון  אחת הנוחר או  – ÀÇÅ
בנחיריה, או בגרונה אותה סימניה,øwòîäåשדקר  את שעקר או – ÀÇÀÇÅ
Bða úàå BúBà íeMî øeèt שחיטה כאן שאין  חכמים, לדעת אף – ÈÄÀÆÀ

בידו , שנתנבלה או  הראשונה את ניחר שאם הרמב"ם, ופוסק כלל ;

xzen.השנייה את dðáeלשחוט äøt eç÷lL íéðL שקנו שניים – ÀÇÄÆÈÀÈÈÀÈ
זה בהמות, יום,שתי באותו לשחוט רצה אחד  וכל וולדה, וזה האם

לדין , ïBLàøובאו èçLé ,ïBLàø ç÷lL äæéà שקנה זה – ÅÆÆÈÇÄÄÀÙÄ
מכר לא שהמוכר  לפי  למחר , עד  ימתין והשני תחילה, ישחוט ראשון 
הלוקח  לפני לשחוט יכול היה לא עצמו  והוא שבידו , זכות אלא לשני

מנת  שעל הבית, לבעל  קודם הוא הבית, מבעל  הלוקח שכן הראשון ,
לקח ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).כן éðMä((((רשרשרשרש""""יייי;;;; íã÷ íàå,תחילה ושחט –äëæ ÀÄÈÇÇÅÄÈÈ

השני, קדם "אם ברייתא: מובאת בגמרא למחר . עד הראשון  וימתין  –
איסור, לידי  יבוא שלא בעצמו שהקדים – זריז  ונשכר , זריז  זה הרי

בשר היום שאוכל – אאאא).).).).ונשכר  פבפבפבפב,,,, חוליןחוליןחוליןחולין ורשורשורשורש""""יייי äøt((((גמרא גמרא גמרא גמרא  èçLÈÇÈÈ
äéðá éðL Ck øçàå, אחד כל על בו והתרו  –íéðBîL âôBñ– ÀÇÇÈÀÅÈÆÈÅÀÄ

הרי האם, את תחילה ושחט שהואיל ארבעים מלקות  לוקה בן כל  על 
הבנים. מן ואחד אחד כל  בשחיטת בנו " ואת "אותו של הלאו  על עבר 

äéðá éðL èçL,תחילה –dèçL Ck øçàå,האם את –âôBñ ÈÇÀÅÈÆÈÀÇÇÈÀÈÈÅ
íéòaøàä úà בשחיטת אלא עבר  שלא ארבעים, אלא לוקה אינו – ÆÈÇÀÈÄ

בלבד . הפרה,dèçLהאם את –dza úa úàå dza úàå– ÀÈÈÀÆÄÈÀÆÇÄÈ
זו , אחר זו שלשתן את íéðBîLששחט âôBñעל פעמיים שעבר – ÅÀÄ

הפרה  של בתה את כששחט ראשונה פעם בנו", ואת "אותו איסור 

שחיטת  לאחר  בתה בת את כששחט שנייה ופעם הפרה, שחיטת לאחר
אמה. שהיא zaבתה úa úàå dèçLd שום עשה לא והרי – ÀÈÈÀÆÇÄÈ

בנו , בן ואת באותו  ולא בנו" ואת ב"אותו אלא אסור שאינו  איסור ,
dza úà èçL Ck øçàåשני על  זו  בשחיטה שעבר פי על  אף – ÀÇÇÈÈÇÆÄÈ

ואותו " "בנו  ועל שלה, האם משום בנו " ואת "אותו על איסורים:
שלה הבת dza)משום za),נשחטה íéòaøàäשכבר  úà âôBñ– ÅÆÈÇÀÈÄ

והרי אחת, בהמה אלא באיסור  שחט שלא ארבעים, אלא לוקה אינו
אחד  ומעשה אחת והתראה אחד לאו אלא כאן ñBëîeñÀ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).אין 

íéðBîL âôBñ :øéàî éaø íeMî øîBàשני ועבר הואיל  – ÅÄÇÄÅÄÅÀÄ
כפי ואותו ", ו "בנו בנו " ואת "אותו דהיינו שמות, שני  של איסורים

לעיל. äðMaשבארנו íé÷øt äòaøàa המפורטים זמנים בארבעה – ÀÇÀÈÈÀÈÄÇÈÈ
BòéãBäìלהלן, Céøö Bøáçì äîäa øëBnä:ללוקח –dnà ÇÅÀÅÈÇÂÅÈÄÀÄÄÈ

,èBçLì ézøëî:אוèBçLì ézøëî dza הלוקח שימתין כדי – ÈÇÀÄÄÀÄÈÈÇÀÄÄÀ
היו  אלו  פרקים שבארבעה לפי הוא, והטעם למחר ; עד ישחט ולא

כדי אלא לוקח אינו בהמה הלוקח וסתם בסעודה, להרבות רגילים
את  יום באותו שמכר  לאחר לחברו בהמה המוכר הלכך  מיד , לשחטה
לו  ואסור נשחטה, כבר שמא כך, על  להודיעו צריך  בתה או  אמה

למחר . עד ïäלשחוט elàå:הפרקים ארבעת –áBè íBé áøò ÀÅÅÆÆ
âçä ìL ïBøçàä,הסוכות בשמחה,– זה טוב ביום מרבים שהיו  ÈÇÂÆÆÈ

עליהם, וחביב עצמו  בפני טוב יום שהוא áBèמפני  íBé áøòåÀÆÆ
çñt ìL ïBLàøä הפסחים שיהיו  כדי  בסעודה, מרבים שהיו  – ÈÄÆÆÇ

לחרות, ויציאה גאולה יום שהוא לפי  אומרים, ויש  השובע; על נאכלים
úøöò áøòå חביב אחד, יום אלא שאינו  שמפני  השבועות, חג – ÀÆÆÂÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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éìéìbä éñBé éaø:ìéìba íéøetkä íBé áøò óà.øîàäãeäé éaø:éúîéà?çåø Bì ïéàL ïîæa,çåø Bì Lé ìáà, ©¦¥©§¦¦©¤¤©¦¦©¨¦¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤¥¤©£¨¤¤©
éøö ïéàBòéãBäì C.äãBîeäãeäé éaøälkì úaä úàå ïúçì íàä úà øëBîa–éøvLòéãBäì C;íäéðML òeãéa ¥¨¦§¦¤©¦§¨§¥¤¨¥¤¨¨§¤©©©©¨¤¨¦§¦©§¨©¤§¥¤

ãçà íBéa ïéèçBL. £¦§¤¨
„elà íé÷øt äòaøàa,Bçøk ìòa çahä úà ïéèéçLî.ïéøðéc óìà äåL øBL elôà,øðéc àlà ç÷Blì Bì ïéàå §©§¨¨§¨¦¥©§¦¦¤©©¨§©¨§£¦¨¤¤¤¦¨¦§¥©¥©¤¨¦¨
–ì BúBà ïéôBkèBçL.Cëéôì,úî íà–ç÷Blì úî.ïë Bðéà äðMä úBîé øàLa ìáà,Cëéôì,úî íà–úî ¦¦§§¦¨¦¥¥©¥©£¨¦§¨§©¨¨¥¥§¦¨¦¥¥

øëBnì. ©¥
‰"ãçà íBé"Bða úàå BúBàa øeîàä–äìélä øçà CìBä íBiä.Løc Bæ úààîBæ ïa ïBòîL:äNòîa øîàð ¤¨¨¨§§¤§©¥©©©©§¨¤¨©¦§¤¨¤¡©§©£¥

úéLàøá(ä ,à úéùàøá):"ãçà íBé",úàå BúBàa øîàðåBða(çë ,áë àø÷éå):"ãçà íBé",äî"ãçà íBé"øeîàä §¥¦¤¨§¤¡©§§¤§¤¨©¤¨¨¨
úéLàøá äNòîa–äìélä øçà CìBä íBiä;óà"ãçà íBé"Bða úàå BúBàa øeîàä–äìélä øçà CìBä íBiä. §©£¤§¥¦©¥©©©©§¨©¤¨¨¨§§¤§©¥©©©©§¨

:äèéçùá úåáøäì.lilba mixetikd mei iaxr s`úéùàøáá çëåîãë íéâãå óåò øùá àìà íéøåôéëä íåé áøò íéìëåà åéä àìù ,úåöøà øàùáå äãåäéá àìå
:àðåð ïáæã àèééç àåää éáâ äáø.geix el oi`y onfa:íåéä íàä øëîù ,íééúðéá ÷ñôä.geix el yi la`:íåéä äéðùäå ìåîúà äðåùàøä úà øëîù

.ericedl jixv oi`ùé ìáà .íåéä èåçùì äöåøù äàøîù úåð÷ì øéäîå æôçð àåäù çåéø åì ïéàù ïîæá ,øçà ùåøéô .ïåùàøä äèçù ìåîúà øîåà éðàù
:äéìò éâåìôàì åàìå éúà ÷"úã äéúìî éùåøôì äãåäé éáøå .äðå÷ àåä øçà íåé êøåöì àîùã ,åòéãåäì áééç åðéà ,åúééð÷á æôçð åðéàù çåéø åì'x dcene

.dcedi:úåð÷ì øéäîå æôçð åðéàù éô ìò óà ,éðùä ùåøéôìå .øçîì äæå íåéä äæ ç÷ìù ô"òà.dlkl zad z`e ozgl m`d z`çøåàã ,è÷ð àúìîã àçøåà
:äìëì äðè÷ àéäù úáäå ,äìåãâ àéäù ïúçì íàä êëìä ,äìëä úéááî ïúçä úéáá éôè äãåòñ úåùòì àòøà

cccc.egxk lra gahd z` oihigyn:øùá øðéãá åì ïúéì ç÷åìî øðéã ìáé÷ íàù.fef sl` dey xey elit`íéç÷åì åì ïéàù éô ìò óà ,åçøë ìòá åèçåù
àîù äøéæâ àìà úåòî àìå äðå÷ äëéùîù íéîëç åð÷ú àìå .øùáä ç÷åìä äð÷ øðéãä øëåîä ìáé÷ù úòîå úåðå÷ úåòî äøåú øáãù éôì .øùáä øàùì
çøè àì íù úåøéôäù øëåîä úéáá ä÷éìã éîøúî éà ,úåòîä ïúðùî ç÷åìä úåéøçàá éøéôì åäì úî÷åî éàã .äéìòá êéèç åôøùð äðå÷ì øëåî åì øîàé

:úåðå÷ úåòîäù äøåú ïéã ìò íäéøáã íéîëç åãéîòä åìà íé÷øô äòáøàáå .äéúéáì åäì éèîî àîúñî êùîù øçàì ìáà .åäðéìåöàìzn m` jkitl
.gwell zn:úî åúåùøá éøäù øðéãì ãéñôîå.ok epi`:çáèä åá øæåç êùî àìù ïîæ ìëå äëéùî ïðéòáã

dddd.'ek epa z`e eze`a xen`d cg` meiéîñå ,äùà ïáø÷ì äöøé áéúëã ,íéùã÷ì äëåîñ åðá úàå åúåà úùøôù éôìíéùã÷áå .åðá úàå åúåà äéì ê
áéúëã ,íåéä øçà êìåä äìéì('æ àø÷éå)øîàð] ïë äæ óà ìåëé .ø÷åáä ãò åðáø÷ íåé éåø÷ åéøçàìù äìéì àîìà ,ø÷åá ãò åðîî çéðé àì ìëàé åðáø÷ íåéá

:'åëå ãçà íåé úéùàøá äùòîá øîàðå [ãçà íåé ïàë

`xephxa yexit

התורה, מתן  יום שהוא משום ואף בעיניהם, äðMäהיה Làø áøòåÀÆÆÙÇÈÈ
החג; ולכבוד טוב לסימן  בסעודה מרבים שהיו –éñBé éaø éøáãëeÀÄÀÅÇÄÅ

éìéìbä התענה כאילו בתשיעי ושותה האוכל  כל אומר : שהיה – ÇÀÄÄ
ועשירי , ìéìbaתשיעי íéøetkä íBé áøò óà מרבים שהיו  – ÇÆÆÇÄÄÇÈÄ

ובמקומות  ביהודה ברם, בהמה. בשר הכיפורים יום בערב לאכול  שם

ודגים. עוף בשר אלא הכיפורים יום בערב אוכלים היו  לא אחרים
éúîéà :äãeäé éaø øîà? להודיעו צריך  –çåø Bì ïéàL ïîæa ÈÇÇÄÀÈÅÈÇÄÀÇÆÅÆÇ

הבת, את או  האם את החג בערב לראשון  גם שמכר דהיינו  זמן , של  –
çåø Bì Lé ìáà, אתמול לראשון שמכר  –BòéãBäì Céøö ïéà ÂÈÆÆÇÅÈÄÀÄ

אתמול. כבר שחט אתמול שקנה זה הסתם שמן היום, ללוקח –

ïúçì íàä úà øëBîa äãeäé éaø äãBîe לחתן פרה שמכר  – ÆÇÄÀÈÀÅÆÈÅÆÈÈ
úaäאתמול , úàå,הפרה של –älkì,היום לכלה מכר –CéøvL ÀÆÇÇÇÇÈÆÈÄ
òéãBäìל האם את שמכר לכלה, שכן– íäéðMLחתנה; òeãéa ÀÄÇÀÈÇÆÀÅÆ

ãçà íBéa ïéèçBL לסעודת הבהמות את קנו  שניהם הסתם שמן – ÂÄÀÆÈ
– `zxgהנישואין . jxca "geeix el oi`" oipr x`an m"anxd''''הלהלהלהל ((((עייןעייןעייןעיין

טוטוטוטו).).).). יביביביב,,,, שחיטהשחיטהשחיטהשחיטה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

פרקנו, לדיני  קשר כל לה שאין  אף זו , משנה כאן  הובאה הקודמת המשנה אגב
הקודמת. במשנה שנפרטו  הפרקים ארבעת באותם הנוהגת בהלכה עוסקת שהיא לפי

elà íé÷øt äòaøàa וערב חג, של  האחרון טוב יום ערב היינו  – ÀÇÀÈÈÀÈÄÅ
השנה, ראש וערב עצרת, וערב פסח, של  הראשון טוב ïéèéçLîÇÀÄÄיום

Bçøk ìòa çahä úà שמשנתנו כמו  לשחוט, הטבח את כופים – ÆÇÇÈÀÇÈÀ
והולכת: ç÷Blìמפרשת Bì ïéàå ,ïéøðéc óìà äåL øBL elôàÂÄÈÆÆÆÄÈÄÀÅÇÅÇ

øðéc àlàהשור מן לו  לתת כדי  מהלוקח, דינר  הטבח קיבל  שאם – ÆÈÄÈ
לקוחות  לו ואין  דינרים, אלף שווה שהשור פי על אף בשר, בדינר

הבשר, שאר èBçLìעל  BúBà ïéôBk ללוקח ולתת השור את – ÄÄÀ
בבשר לו  קנו  שמעותיו  לפי  הוא, הטעם ממנו. שקיבל  בדינר בשר

פי על  ואף הבשר. בגוף משותף הוא והרי  דינר, שיעור  עד השור 

מעות ולא קונה שמשיכה חכמים בבבב),),),),שתיקנו  דדדד,,,, מציעא מציעא מציעא מציעא  בבאבבאבבאבבא ((((עייןעייןעייןעיין

העמידו  הללו , החגים של  וחשיבותם כבודם מפני  אלו, פרקים בארבעה

קונות. שהמעות תורה דין  על דבריהם úîחכמים íà ,Cëéôì– ÀÄÈÄÅ
שישחטנו, קודם ç÷Blìהשור úî אומרים שכן דינרו, שמפסיד – ÅÇÅÇ

הנבילה. מבשר דינרך  טול ïëלו: Bðéà äðMä úBîé øàLa ìáàÂÈÄÀÈÀÇÈÈÅÅ
כל המכירה מן בו  לחזור הוא ויכול לשחוט, הטבח את כופים אין  –

קונה  שמשיכה חכמים שתיקנו כפי הבשר, את הלוקח משך שלא זמן 
מעות, úîולא íà ,Cëéôì,השור –øëBnì úî ממנו וגובה – ÀÄÈÄÅÅÇÅ

לו . שנתן הדינר את הלוקח

i r i a x m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

בנו ". ואת ב"אותו האמור אחד" "יום של  במשמעותו  דנה משנתנו

Bða úàå BúBàa øeîàä "ãçà íBé" בנו ואת "אותו שכתוב: – ÆÈÈÈÀÀÆÀ
תשחטו  `cgלא meia,"äìélä øçà CìBä íBiä שבתות כדין  – ÇÅÇÇÇÇÀÈ

את  לשחוט אסור  הלילה, בתחילת האם את שחט ואם טובים. וימים

האם  את שחט אם אבל שתחשך. עד  שלאחריו  וביום הלילה כל  בנה
הכוכבים  מצאת הלילה בתחילת בנה את לשחוט מותר  היום, בסוף

úéLàøá:ואילך. äNòîa øîàð :àîBæ ïa ïBòîL Løc Bæ úàÆÈÇÄÀÆÈÆÁÇÀÇÂÅÀÅÄ
"ãçà íBé"בוקר ויהי  ערב "ויהי –cg` mei,"BúBàa øîàðå ÆÈÀÆÁÇÀ

"ãçà íBé" :Bða úàå תשחטו לא בנו , ואת "אותו –cg` meia," ÀÆÀÆÈ
øçà CìBä íBiä ,úéLàøá äNòîa øeîàä "ãçà íBé" äîÇÆÈÈÈÀÇÂÆÀÅÄÇÅÇÇ

äìéläויהי" שכתוב –axrויהיxwea,בוקר כך  ואחר  ערב תחילה ," ÇÇÀÈ
"ãçà íBé" óàøçà CìBä íBiä ,Bða úàå BúBàa øeîàä ÇÆÈÈÈÀÀÆÀÇÅÇÇ

äìélä ואת "אותו  שדין  לפי  מבואר: בגמרא לעיל. שבארנו  כפי  – ÇÇÀÈ
היום, אחר הולך  הלילה שבקדשים וידוע קדשים, בפרשת נכלל בנו "

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iying wxt oileg zkqn

øèBt,íéîëçåïéáiçî.Bãéa äìaðúðå èçBMä,øçBpäå,øwòîäå–Bða úàå BúBà íeMî øeèt.äøt eç÷lL íéðL ¥©£¨¦§©§¦©¥§¦§©§¨§¨§©¥§©§©¥¨¦§¤§§©¦¤¨§¨¨
dðáe,ïBLàø ç÷lL äæéà,èçLéïBLàø;éðMä íã÷ íàå–äëæ.äéðá éðL Ck øçàå äøt èçL–íéðBîL âôBñ. §¨¥¤¤¨©¦¦§Ÿ¦§¦¨©©¥¦¨¨¨©¨¨§©©¨§¥¨¤¨¥§¦

dèçL Ck øçàå äéðá éðL èçL–íéòaøàä úà âôBñ.dza úa úàå dza úàå dèçL–íéðBîL âôBñ.dèçL ¨©§¥¨¤¨§©©¨§¨¨¥¤¨©§¨¦§¨¨§¤¦¨§¤©¦¨¥§¦§¨¨
dza úa úàå,dza úà èçL Ck øçàå–íéòaøàä úà âôBñ.ñBëîeñíeMî øîBàøéàî éaø:íéðBîL âôBñ. §¤©¦¨§©©¨¨©¤¦¨¥¤¨©§¨¦§¥¦©¦¥¦¥§¦

éøö Bøáçì äîäa øëBnä äðMa íé÷øt äòaøàaBòéãBäì C:ì ézøëî dnàèBçL,ì ézøëî dzaèBçL;elàå §©§¨¨§¨¦©¨¨©¥§¥¨©£¥¨¦§¦¦¨¨©§¦¦§¦¨¨©§¦¦§§¥
ïä:âçä ìL ïBøçàä áBè íBé áøò,çñt ìL ïBLàøä áBè íBé áøòå,úøöò áøòå,äðMä Làø áøòå;éøáãëe ¥¤¤¨©£¤¤¨§¤¤¨¦¤¤©§¤¤£¤¤§¤¤Ÿ©¨¨§¦§¥

ïî ïøéñäì êéøöå ,äéåàø äèéçù ïúèéçù àéåä ïäéðùã .äðùî äðéà äôåøò äìâòå úàèç úøôã ÷éñî àøîâáå .äøåñà äèçù åìéôàå íééçî úøñàðã
:ïåòîù 'ø åäá øèô àìã äðùîä.oiaiign minkgeåðçìùì èçùå éðù àáå æ"òì ïåùàø èçùù àìà åðù àì ,äøæ äãåáòì èçåùá íéîëç éáééçîã éàä

äéì í÷ã ,úå÷ìîî øåèô ,äéåìò àìè÷ ïéã éîð éúà åðá úàå åúåà íåùî äìò áééçéîã àúééøúá äèéçù êäáã ,æ"òì éðùå åðçìùì ïåùàø ìáà ,ìåëàì
íåùî äéá åøúà àìå åðá úàå åúåà íåùî äéá åøúàã ïåâë ,áééç æ"òì éðùå åðçìùì ïåùàø èçù åìéôàù íéîòôå .äéá ïðéãáò àì éúøúã ,äéðéî äáøãá

:íéîëçë äëìäå .åðá úàå åúåà íåùî ä÷åìå ,ìè÷éî àì æ"ò íåùî äéá åøúà àìã ïåéëã ,æ"ò.ecia dlapzpe:úòãî àìù.xgepdeïéëñä áçåúù
:êúåçå åéøéçðá.xwrnde:ïèçåù åðéàå ïøåáéç íå÷îî íéðîéñä ø÷åòù.xehtàëéà àéìòî äèéçù íúäã ,ìéòìã äèéçùì àéîã àìå .ïðáøì åìéôàå

:ììë äèéçù àëéì àëä ìáà ,ìñôéì äì íøåâ øçà øáãå.oey`x hegyi oey`x gwly dfi`åéìò áëòî åøéáçå èåçùì ãçàä àáù ,ã"áì åàá íà
.èçåù ç÷åìä äéä åîöòì äáëòå éðùì úéáä ìòá äøëî àì åìéàù ,ç÷ì ïë úðî ìòù ,èåçùé ïåùàø ç÷åìä íäì íéøîåà åðà ,êîî øúåé êéøö éðà øîåàå

:ç÷ì ïë úðî ìòù ,úéáä ìòáì íãå÷ àåä úéáä ìòáî ç÷åìä ,àúôñåúá åðéðù êëù.dkf ipyd mcw m`e,øåñéà éãéì àåáé àìù éãë åîöòá íéã÷äù
:øùá íåéä ìëåàù çåéø åì ùéå.mipeny bteq:åàìá øáåò èçåùù ïá ìë ìòã.mirax`d z` bteqéàã:úçà àìà øåñéà úèéçù ïàë ïz`e dhgy

.dza za z` k"g`e dza:åðá úàå åúåà éðù ïàë ùé.dza za z`e dhgy.øåñéà ïééãò ïàë ïéà.dza z` hgy k"g`e,íéøåñéà éðù åæ äèéçùá ùéå
:äèçùð øáëù åæ ìù äúá íåùî åúåàå åðáå ,äîà íåùî åðá úàå åúåà.mirax` bteq:äùòî ãçå äàøúä àãçå àåä åàì ãçãbteq xne` qekneq

.mipeny,íéòáøà âôåñ äèçù ë"çàå äéðá éðù èçù éðú÷ã àùéøì ïéãä àåäå .úåé÷ìî éúù ãçà åàìáå úçà äàøúäá áééçéîã ñåëîåñì äéì àøéáñã
:ïéåàì äùîç íåùî áééç î"ø íåùî øîåà ñåëîåñ äèçù ë"çàå äéðá äùîç èçù ,àúôñåúá àéä êëå .íéðåîù âôåñ ñåëîåñì.dpya miwxt drax`a

åà äîà äìçú øëîå åøéáçì äîäá øëåîä êëéôì ,ãéî äèçåùì àìà ç÷åì åðéà äîäá ç÷åìä íúñå ,åììä íé÷øô äòáøàá úåãåòñ úåùòì ìàøùé êøã
:äèçùð øáë àîù ,èåçùì éúøëî äúá åà èåçùì äîà éúøëî íåéäù êì òã éðùì øîàéù êéøö ,íåéá åá äúá.bg ly oexg`d aeh meiaíéáøî åéä

éàðô íäì ïéàå áìåìå äëåñá éãéøè àîìò éìåëã íåùî ,âç ìù ïåùàø áåè íåé áøò áéùç àìã éàäå .ïäéìò áéáçå àåä åîöò éðôá ìâøù éðôî äçîùá

`xephxa yexit

äøæאו  äãBáòì èçBMä חברו ובא הראשונה, הבהמה את – ÇÅÇÂÈÈÈ
השנייה, את úàhçושחט úøt èçBMäå, בנו ואת אותו  ששחט – ÀÇÅÈÇÇÈ

אדומה, פרה היתה מהם ì÷ñpäואחד  øBLåשנגמר שור שהיה או – ÀÇÄÀÈ
להיסקל , äôeøòדינו  äìâòå לעריפה שהוזמנה עגלה או  –,éaø ÀÆÀÈÂÈÇÄ

øèBt ïBòîL שמעון רבי שסובר בנו", ואת "אותו משום אלו  בכל – ÄÀÅ
"אותו  איסור  ואין שחיטה, שמה אין לאכילה ראויה שאינה ששחיטה
תשחטו", "לא בו: שכתוב בלבד , בשחיטה אלא נוהג בנו" ואת

ïéáiçî íéîëçå,"בנו ואת "אותו  של הלאו  משום אלו  בכל  – ÇÂÈÄÀÇÀÄ
לאכילה, ראויה אינה אלו  כל  של ששחיטתם פי  על  שאף הם , שסוברים

בנו ". ואת "אותו  משום עליה ועוברים היא, שחיטה מקום dkldeמכל 
.minkgk,זרה לעבודה השנייה את ושחט בנו, ואת אותו  השוחט ברם,

בנפשו  נתחייב שהרי בנו", ואת "אותו  משום daxcaפטור  dil mw")
.("dipin משום בו  והתרו זרה עבודה משום בו  התרו  לא אם אבל

לוקה הריהו  בנו", ואת בנו ,èçBMä((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).)."אותו ואת אותו  – ÇÅ
Bãéa äìaðúðå בשחיטה השנייה או  הראשונה הבהמה שנפסלה – ÀÄÀÇÀÈÀÈ

בזה, וכיוצא בדרסה או בשהייה מהן ,øçBpäåכגון  אחת הנוחר או  – ÀÇÅ
בנחיריה, או בגרונה אותה סימניה,øwòîäåשדקר  את שעקר או – ÀÇÀÇÅ
Bða úàå BúBà íeMî øeèt שחיטה כאן שאין  חכמים, לדעת אף – ÈÄÀÆÀ

בידו , שנתנבלה או  הראשונה את ניחר שאם הרמב"ם, ופוסק כלל ;

xzen.השנייה את dðáeלשחוט äøt eç÷lL íéðL שקנו שניים – ÀÇÄÆÈÀÈÈÀÈ
זה בהמות, יום,שתי באותו לשחוט רצה אחד  וכל וולדה, וזה האם

לדין , ïBLàøובאו èçLé ,ïBLàø ç÷lL äæéà שקנה זה – ÅÆÆÈÇÄÄÀÙÄ
מכר לא שהמוכר  לפי  למחר , עד  ימתין והשני תחילה, ישחוט ראשון 
הלוקח  לפני לשחוט יכול היה לא עצמו  והוא שבידו , זכות אלא לשני

מנת  שעל הבית, לבעל  קודם הוא הבית, מבעל  הלוקח שכן הראשון ,
לקח ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).כן éðMä((((רשרשרשרש""""יייי;;;; íã÷ íàå,תחילה ושחט –äëæ ÀÄÈÇÇÅÄÈÈ

השני, קדם "אם ברייתא: מובאת בגמרא למחר . עד הראשון  וימתין  –
איסור, לידי  יבוא שלא בעצמו שהקדים – זריז  ונשכר , זריז  זה הרי

בשר היום שאוכל – אאאא).).).).ונשכר  פבפבפבפב,,,, חוליןחוליןחוליןחולין ורשורשורשורש""""יייי äøt((((גמרא גמרא גמרא גמרא  èçLÈÇÈÈ
äéðá éðL Ck øçàå, אחד כל על בו והתרו  –íéðBîL âôBñ– ÀÇÇÈÀÅÈÆÈÅÀÄ

הרי האם, את תחילה ושחט שהואיל ארבעים מלקות  לוקה בן כל  על 
הבנים. מן ואחד אחד כל  בשחיטת בנו " ואת "אותו של הלאו  על עבר 

äéðá éðL èçL,תחילה –dèçL Ck øçàå,האם את –âôBñ ÈÇÀÅÈÆÈÀÇÇÈÀÈÈÅ
íéòaøàä úà בשחיטת אלא עבר  שלא ארבעים, אלא לוקה אינו – ÆÈÇÀÈÄ

בלבד . הפרה,dèçLהאם את –dza úa úàå dza úàå– ÀÈÈÀÆÄÈÀÆÇÄÈ
זו , אחר זו שלשתן את íéðBîLששחט âôBñעל פעמיים שעבר – ÅÀÄ

הפרה  של בתה את כששחט ראשונה פעם בנו", ואת "אותו איסור 

שחיטת  לאחר  בתה בת את כששחט שנייה ופעם הפרה, שחיטת לאחר
אמה. שהיא zaבתה úa úàå dèçLd שום עשה לא והרי – ÀÈÈÀÆÇÄÈ

בנו , בן ואת באותו  ולא בנו" ואת ב"אותו אלא אסור שאינו  איסור ,
dza úà èçL Ck øçàåשני על  זו  בשחיטה שעבר פי על  אף – ÀÇÇÈÈÇÆÄÈ

ואותו " "בנו  ועל שלה, האם משום בנו " ואת "אותו על איסורים:
שלה הבת dza)משום za),נשחטה íéòaøàäשכבר  úà âôBñ– ÅÆÈÇÀÈÄ

והרי אחת, בהמה אלא באיסור  שחט שלא ארבעים, אלא לוקה אינו
אחד  ומעשה אחת והתראה אחד לאו אלא כאן ñBëîeñÀ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).אין 

íéðBîL âôBñ :øéàî éaø íeMî øîBàשני ועבר הואיל  – ÅÄÇÄÅÄÅÀÄ
כפי ואותו ", ו "בנו בנו " ואת "אותו דהיינו שמות, שני  של איסורים

לעיל. äðMaשבארנו íé÷øt äòaøàa המפורטים זמנים בארבעה – ÀÇÀÈÈÀÈÄÇÈÈ
BòéãBäìלהלן, Céøö Bøáçì äîäa øëBnä:ללוקח –dnà ÇÅÀÅÈÇÂÅÈÄÀÄÄÈ

,èBçLì ézøëî:אוèBçLì ézøëî dza הלוקח שימתין כדי – ÈÇÀÄÄÀÄÈÈÇÀÄÄÀ
היו  אלו  פרקים שבארבעה לפי הוא, והטעם למחר ; עד ישחט ולא

כדי אלא לוקח אינו בהמה הלוקח וסתם בסעודה, להרבות רגילים
את  יום באותו שמכר  לאחר לחברו בהמה המוכר הלכך  מיד , לשחטה
לו  ואסור נשחטה, כבר שמא כך, על  להודיעו צריך  בתה או  אמה

למחר . עד ïäלשחוט elàå:הפרקים ארבעת –áBè íBé áøò ÀÅÅÆÆ
âçä ìL ïBøçàä,הסוכות בשמחה,– זה טוב ביום מרבים שהיו  ÈÇÂÆÆÈ

עליהם, וחביב עצמו  בפני טוב יום שהוא áBèמפני  íBé áøòåÀÆÆ
çñt ìL ïBLàøä הפסחים שיהיו  כדי  בסעודה, מרבים שהיו  – ÈÄÆÆÇ

לחרות, ויציאה גאולה יום שהוא לפי  אומרים, ויש  השובע; על נאכלים
úøöò áøòå חביב אחד, יום אלא שאינו  שמפני  השבועות, חג – ÀÆÆÂÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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úàå BúBà ïéðòìBða,ïúBà ïéàBø íéøçàå eèçML–ì øeñàíäéøçà èBçL;ïîöò ïéáì ïðéa–øéàî éaøøézî §¦§©§¤§¤¨£©£¥¦¦¨¨¦§©£¥¤¥¨§¥©§¨©¦¥¦©¦
ìïäéøçà èBçL,íéîëçåíéøñBà.íéãBîe,èçL íàL,íéòaøàä úà âôBñ BðéàL. ¦§©£¥¤©£¨¦§¦¦¤¦¨©¤¥¥¤¨©§¨¦
„ãçà íB÷îa úBiç äàî èçL–ïlëì ãçà éeqk;ãçà íB÷îa úBôBò äàî–ïlëì ãçà éeqk;óBòå äiç ¨©¥¨©§¨¤¨¦¤¨§ª¨¥¨§¨¤¨¦¤¨§ª¨©¨¨

ãçà íB÷îa–ïlëì ãçà éeqk.äãeäé éaøøîBà:äiç èçL–pqëéä,óBòä úà èçLé Ck øçàå.àGå èçL §¨¤¨¦¤¨§ª¨©¦§¨¥¨©©¨§©¤¨§©©¨¦§Ÿ¤¨¨©§

ïéðòì êëìä ,úéàãå äìáð àì ,àéä äìáð ÷ôñã ïðáø éøáñå ,äéìò éâéìô øãäå äéúìîì ÷éñàã ãò äéì éøèðã àìà ,àôéñà ïéá àùéøà ïéá î"øã äéìò éâéìô
:øéàî 'øë äëìäå .àéä àúééìòî äèéçù àîùã åðá úàå åúåà ïäéøçà íéèçåù ïéàå ,úåñëì íéáééç éåñéë

cccc.serd z` hegyi jk xg`e dpqki dig hgyáéúëã(æ"é àø÷éå)éòáéî åà éàä ,éøáñ ïðáøå .ãçàå ãçà ìëì éåñéë ïéòèäì ,äæî äæ ÷éñôä ,óåò åà äéç
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .úçà äëøá àìà êøáî åðéà äëøá ïéðòìã íéãåî ìëäå .íäéðù èçù ë"àà éåñéë êéøö ïéà àðéîà äåä åà åàì éàã ,÷ìçì äéì

.zeqkl aiig xg` ed`xe:ìàøùé éðá ìë ìò àäú åæ äåöî ,ìàøùé éðáì øîåàå ,íãä éåñéë úùøôá áéúëã.zeqkl aiig gexd edqkøæçù àìà åðù àìå
:úåñëìî øåèô äìâúðå øæç àì ìáà ,äìâúðå

dddd.oiia axrzp:åá øëéð íãä äàøî ïéàå íåãà àåäù.eze` oi`exïéé.min `ed eli`k:úåñëì áééç ,äæ øåòéùë íéîá øëéð íã úéàøî äéä íàåaxrzp
.dnda mca:äîäá íã åáåøå ,àåä éåñéë øá åàìã.digd mca e`:äéç ìù æ÷éä íãá.eze` oi`exéåñéë ïåòè åðéàù.min `ed eli`kíãä äéä íàå

:úåñëì áééç ,åá øëéð óåòå äéç úèéçù ìù äæä.mc lhan mc oi`øáñ÷ã .ìèá äéçä íã ïéà ,äæ äîäá íã úåîë íéîá úøëéð íã úéàøî ïéà åìéôàå
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ìèá àì åðéîá ïéî äãåäé 'ø
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ïúBà,כשרה ששחיטתם –íäéøçà èBçLì øeñà הבן את – ÈÈÄÀÇÂÅÆ
שחטו  אם אבל האם; את ïîöòאו  ïéáì ïðéa שחיטה זו  שאין  – ÅÈÀÅÇÀÈ

ïäéøçàכלל, èBçLì øézî øéàî éaø,האם את או  הבן את – ÇÄÅÄÇÄÄÀÇÂÅÆ
íéøñBà íéîëçå;בשחיטתם קלקלו  לא שמא אחריהם, לשחוט – ÇÂÈÄÀÄ

שאפילו  וסוברים, הדם בכיסוי אף מאיר רבי על  חכמים חולקים וכן

לכסות. חייבים עצמם לבין  בינם חכמים,íéãBîeשחטו  –íàL ÄÆÄ
èçL,הבן את או  האם את אחריהם –íéòaøàä úà âôBñ BðéàL ÈÇÆÅÅÆÈÇÀÈÄ

אם  הוא שספק לפי  בנו ", ואת "אותו של הלאו משום לוקה אינו –
וקטן  שוטה חרש של שחיטתם חכמים לדעת שאף הלאו, על  עבר 

הוא. נבילה xi`n.ספק iaxk dklde

i y y m e i
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ïlëì ãçà éeqk ,ãçà íB÷îa úBiç äàî èçL חייב אינו  – ÈÇÅÈÇÀÈÆÈÄÆÈÀËÈ
השחיטות  כל בגמר אלא וחיה, חיה כל של  שחיטתה לאחר הדם בכיסוי

שחט אם וכן כולן ; של הדם את אחת בבת úBôBòמכסה äàîÅÈ
ïlëì ãçà éeqk ,ãçà íB÷îa את מכסה השחיטות כל  לאחר – ÀÈÆÈÄÆÈÀËÈ

שחט ואפילו  העופות; כל של ãçàהדם íB÷îa óBòå äiç– ÇÈÈÀÈÆÈ
ולכסות  העוף את לשחוט כך  ואחר החיה הדם את לכסות צריך  אינו

אלא דמו, ïlëìאת ãçà éeqk ואת החיות את ששחט לאחר – ÄÆÈÀËÈ
כולם. דם את אחת בבת מכסה èçLהעופות :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÇ

k øçàå ,äpqëé ,äiçóBòä úà èçLé C חולק יהודה רבי – ÇÈÀÇÆÈÀÇÇÈÄÀÙÆÈ
תחילה  יכסה אחד , במקום ועוף חיה שחט שאם וסובר . קמא תנא על 

שכתוב  לפי דמו , את ויכסה העוף את ישחוט כך  ואחר החיה, דם את
הדם יגיגיגיג):):):):בכיסוי יז יז יז יז ,,,, מין ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  כל של  שדמו  ומשמע עוף", או  "חיה

באה  אינה "או " שתיבת סובר , קמא תנא ברם, מיוחד . כיסוי  טעון 
כתוב  היה שאילו  לחלק; היא באה אלא מיוחד, בכיסוי מין  כל לחייב

שניהם, שחט כן אם אלא כיסוי  חיוב שאין למדים, היינו ועוף" "חיה
חיה  או  המינים, משני אחד  שחט אם שאף לחלק, "או" תיבת ובאה

במקום  ועוף, חיה שניהם, שחט אם אבל הדם. בכיסוי  חייב עוף, או
לשניהם. אחד בכיסוי די  nw`.אחד , `pzk dkldeäqk àGå èçLÈÇÀÄÈ

הדם, את –øçà eäàøå,כיסוי הטעון  הדם את –úBqëì áiç– ÀÈÈÇÅÇÈÀÇ
ברייתא: מובאת דמו "jtyeבגמרא xtra"את edqke,ששפך מי –

שנאמר לכסות? שחייב מניין אחר , וראהו  כסה, ולא שחט יכסה.
הדם כיסוי  ידידידיד):):):):בפרשת יז יז יז יז ,,,, אזהרה ((((ויקראויקראויקראויקרא – ישראל" לבני  "ואומר 

ישראל  בני `l`לכל  ,l`xyi ipa lk lr zlhen mcd ieqik zeevny)
.(mc` lkl mcew hgeydyälbúðå ,eäqk את קיים וכבר  הואיל – ÄÈÀÄÀÇÈ

הדם, כיסוי úBqëlîמצוות øeèt.שנייה פעם –çeøä eäqk– ÈÄÀÇÄÈÈÇ
ונתגלה úBqëì((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),וחזר  áiçחזר ולא הרוח כיסהו  אם אבל  – ÇÈÀÇ

מלכסותו . פטור  ונתגלה,

ה ה נ ש מ ר ו א ב

íc,כיסוי הטעון  –íéîa áøòúpL שהמים או המים, לתוך שנפל  – ÈÆÄÀÈÇÀÇÄ
לתוכו, ícנפלו úéàøî Ba Lé íà,דם מראה בתערובת יש  אם – ÄÆÇÀÄÈ

úBqëì áiç,במים הדם בטל דם, מראה אין ואם התערובת, את – ÇÈÀÇ
מלכסות. הדם,áøòúðופטור  –ïééaניכר דם מראה שאין אדום, – ÄÀÈÇÀÇÄ

íéîבו, àeä elàk BúBà ïéàBø הוא כאילו היין  את רואים – ÄÀÄÇÄ
חייב  הריהו ומים, דם של  כזו בתערובת דם מראה היה ואם מים,

כיסוי,áøòúðלכסות. הטעון  דם –äîäaä íãa טעון שאינו – ÄÀÈÇÀÇÇÀÅÈ
äiçäכיסוי, íãa Bà בדם מפרש: ורמב"ם חיה; של הקזה בדם – ÀÇÇÇÈ

טמאה, BúBàחיה ïéàBø דם כגון  כיסוי, טעון שאינו הדם את – Ä
íéîהבהמה, àeä elàkשל כזו  בתערובת דם מראה היה ואם – ÀÄÇÄ

לכסות. חייב הריהו  כיסוי , הטעון  והדם øîBà:מים äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
íc ìháî íc ïéà דם ואפילו בטל, אינו  במינו שנתערב שמין  – ÅÈÀÇÅÈ

מים  היה ואילו  כיסוי , הטעון מהדם אלף פי  הוא שבתערובת הבהמה
חייב כן  פי  על אף בהם, ניכר כיסוי הטעון הדם מראה היה לכסות.לא

.dcedi iaxk dkld oi`e
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הדם. כל  את לכסות צריך אם דנה, משנתנו 

æzpä íc,הכותל על  שניתז  או  השחיטה, למקום חוץ למרחוק, – ÈÇÄÈ
ïékqä ìòLå,השחיטה סכין  שעל  הדם וכן –úBqëì áiç– ÀÆÇÇÇÄÇÈÀÇ

גם  ליתן  שצריך לפי ומכסהו , בעפר  ומכניסו הדם את שגורר  דהיינו

דם  אבל  הסכין , שעל דם אלא גורר  שאינו סוברים ויש למטה. עפר 
גרירה צריך  אין במקומו, לכסותו  ואפשר הואיל øîàÈÇ((((פוסקיםפוסקיםפוסקיםפוסקים).).).).הניתז 

éúîéà :äãeäé éaø? כיסוי טעון  הסכין  ושעל הניתז דם –ïîæa ÇÄÀÈÅÈÇÄÀÇ
àeä àlà íc íL ïéàL, בלבד זה דם –íc íL Lé ìáà ÆÅÈÈÆÈÂÈÆÈÈ

àeä àHL,כיסוי מצוות בו לקיים שאפשר אחר , דם שם שיש – Æ
úBqëlî øeètכל לכסות צריך  שאין הסכין, ושעל  הניתז  דם – ÈÄÀÇ

הרמב"ם לפי – `mixg),הדם. miyxtn oke) לחלוק יהודה  רבי בא לא
דבריו . את לפרש  אלא קמא תנא על

ז ה נ ש מ ר ו א ב
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‡õøàa âäBð ícä éeqk,õøàì äöeçáe,úéaä éðôa,úéaä éðôa àHLå,ïéLc÷na àG ìáà ïélça.äiça âäBðå, ¦©¨¥¨¨¤§¨¨¨¤¦§¥©©¦§¤¦§¥©©¦©ª¦£¨©ª§¨¦§¥©©¨

óBòáe,ïnæîa,ïnæî BðéàLáe.éBka âäBðå,÷ôñ àeäL éðtî.áBè íBéa BúBà ïéèçBL ïéàå.BèçL íàå–ïéqëî ïéà ¨©§ª¨§¤¥§ª¨§¥©¦§¥¤¨¥§¥£¦§§¦§¨¥§©¦
Bîc úà. ¤¨

·äôøè àöîðå èçBMä,äøæ äãBáòì èçBMäå,íéðôa ïélç èçBMäå,õeça íéLã÷å,íéì÷ñpä óBòå äiç–éaø ©¥§¦§¨§¥¨§©¥©£¨¨¨§©¥ª¦¦§¦§¨¨¦©©¨¨©¦§¨¦©¦
øéàîáiçî,íéîëçåïéøèBt.Bãéa äìaðúðå èçBMä,øçBpä,øwòîäå–úBqëlî øeèt. ¥¦§©¥©£¨¦§¦©¥§¦§©§¨§¨©¥§©§©¥¨¦§©
‚eèçML ïè÷å äèBL Løç,íúBà ïéàBø íéøçàå–úBqëì íéáiç.íîöò ïéáì ïðéa–úBqëlî íéøeèt.ïëå ¥¥¤§¨¨¤¨£©£¥¦¦¨©¨¦§©¥¨§¥©§¨§¦¦§©§¥

e`̀̀̀.'ek mcd ieqik:åäìåëì è÷ð ,ïéùã÷åîá àì ìáà ïéìåçá éðúîì éòáã íåùî.oiycwenaøáò íà úéáä ÷ãá éùã÷ ïëå .óåòä úìåòå óåòä úàèç
:éåñéë íéðåòè ïéà ïèçùå.serae diga bdepeíåî ìòá øåëáá áéúëãî ïì à÷ôðå .äéç ììëá äîäá àîéú àìã .äîäá éèåòîì(å"è íéøáã)õøàä ìò

:éåñéë ïåòè åðéà äîäá íã óà éåñéë ïéðåòè ïðéà íéî äî ,íéîë åðëôùú.onefna:úéáá ìãâä óåò.ieka bdepeäá åòéøëä àìå àéä äîöò éðôá äéøá
:éåñéë äðåòè äðéàå äîäá íà éåñéë äðåòèå àéä äéç íà íéîëç.h"eia eze` mihgey oi`e:áåè íåé ïðéììçî àì à÷éôñîå ,éåñéë éòá àîìã íåùî

.enc z` miqkn oi` h"eia ehgy m`eøéúäì àåáéå ,è"åéá åîã äñë êëéôìå àéä úéàãå äéç ,äàåøä øîàé àîù .øôà åà ïëåî øôò åì äéä åìéôàå
:åáìç
aaaa.aiign xi`n iax:äèéçù äîù äéåàø äðéàù äèéçù øáñã.mixhet minkge:íéîëçë äëìäå .äèéçù äîù åàì éøáñã
bbbb.mze` oi`ex mixg`e:äøùë ïúèéçù àðååâ éàäëáã.zeqkl miaiigøçà åäàøå äñë àìå èçù ,ïî÷ì ïðúãë .úåñëì íéáééç íéàåøù íéøçà ïúåà

:úåñëì áééç.zeqkln xehtïðáøå .íéì÷ìå÷î ïäéùòî áåøå ìéàåä àéä äøåîâ äìéáð ïîöò ïéáì ïðéá ïè÷å äèåù ùøç úèéçù øáñã ,äì øîà÷ øéàî 'ø

`xephxa yexit

טוטוטוטו):):):):שכתוב ז ז ז ז ,,,, בקר ",((((ויקראויקראויקראויקרא עד ממנו יניח לא יאכל, קרבנו ָ"ביום

אף  יכול  הבוקר; עד  קרבנו" "יום קרוי  שלאחריו  שהלילה ומכאן
ודרש זומא בן בא לכך היום, אחר הולך  הלילה בנו " ואת ב"אותו

הלילה. אחר הולך  היום בנו, ואת באותו  האמור אחד " ש "יום

א ה נ ש מ ר ו א ב

אשר  בתוכם הגר  הגר  ומן ישראל  מבני איש  "ואיש יג): יז , (ויקרא בתורה כתוב
למדו, מכאן  – בעפר " וכסהו  דמו  את ושפך  יאכל , אשר עוף או חיה ציד ָיצוד 
הדינים  בפרטי  עוסק פרקנו טהור. עוף או טהורה חיה שחיטת דם לכסות שמצוה

דם. כיסוי  מצוות של 

ícä éeqk,השחיטה לאחר  –õøàì äöeçáe ,õøàa âäBð– ÄÇÈÅÈÈÆÀÈÈÈÆ
היא, הגוף חובת זו  מצוה úéaäשהרי  éðôaהמקדש שבית בזמן – ÄÀÅÇÇÄ

úéaäקיים, éðôa àHLå,קיים המקדש  בית שאין  בזמן  ואף – ÀÆÄÀÅÇÇÄ
ïéLc÷na àG ìáà ïélça העוף ובעולת העוף שבחטאת כלומר – ÇËÄÂÈÇËÀÈÄ

נוהגת. הדם כיסוי מצוות óBòáeאין ,äiça âäBðå לא אבל – ÀÅÇÇÈÈ
כתוב שכן  ממה ((((שם שם שם שם ):):):):בבהמה, זה למדים ובגמרא עוף". או חיה "ציד

מום בעל  בבכור כגכגכגכג):):):):שכתוב טוטוטוטו,,,, על"רק((((דבריםדבריםדבריםדברים תאכל, לא דמו את
בהמה  דם אף כיסוי, טעונים אינם מים מה – כמים" תשפכנו הארץ

כיסוי , טעון לו ïnæîaאינו ומוכנים בבית הגדלים ובעוף בחיה – ÇÀËÈ
ïnæîלצרכיו , BðéàLáe שאינם מדבריים, ובעופות בחיות כגון – ÀÆÅÀËÈ

לצודם. וצריך לאדם לו  éBkaמזומנים âäBðåמובא בגמרא ((((חולין חולין חולין חולין – ÀÅÇ
אאאא):):):): הצביה;פפפפ,,,, ומן התיש מן הבא זה אומרים: ויש הבר , איל  זה "כוי

חכמים  בה הכריעו  ולא היא עצמה בפני בריה כוי  אומר : יוסי רבי

כסוי בו שנוהג ללמד  משנתנו ובאה בהמה"; מין  אם חיה מין אם
ôñ÷הדם, àeäL éðtî.חיה –BúBà ïéèçBL ïéàå,הכוי את – ÄÀÅÆÈÅÀÅÂÄ

áBè íBéa מחללין ואין  כיסוי, טעון דמו ואין הוא בהמה שמא – À
מספק. כיסויו  לצורך העפר  את לטלטל  טוב BèçLיום íàå ביום – ÀÄÀÈ

Bîcטוב, úà ïéqëî ïéà שחוששים מוכן, עפר  להם היה ואפילו – ÅÀÇÄÆÈ
ידי על  ויבוא היא, חיה ודאי דמו , וכיסו  הואיל הרואה: יאמר  שמא

למוצאי עד דמו מכסים אין לפיכך  כרת; ספק שהוא חלבו , להתיר זה
טוב ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).יום

i y i n g m e i
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דם. בכיסוי  הוא חייב אם לאכילה, ראויה שאינה שחיטה בשוחט דנה משנתנו

èçBMä,עוף או חיה –äôøè àöîðå מכשרת השחיטה אין  והרי  – ÇÅÀÄÀÈÀÅÈ

לאכילה, הבשר äøæאת äãBáòì èçBMäå,בהנאה שאסור  – ÀÇÅÇÂÈÈÈ
íéðôa ïélç èçBMäå,בהנאה הם שאסורים שבמקדש, בעזרה – ÀÇÅËÄÄÀÄ

õeça íéLã÷å העוף עולת כגון  לעזרה, מחוץ קדשים השוחט או  – ÀÈÈÄÇ
השוחט או חוץ; שחוטי  משום הם ופסולים העוף, חטאת äiçÇÈאו 

íéì÷ñpä óBòå ואסורים אדם, שהמיתו על להיסקל  דינם שנגמר  – ÈÇÄÀÈÄ
היא, ראויה שאינה ששחיטה ונמצא בהנאה, áiçîהם øéàî éaøÇÄÅÄÀÇÅ

שחיטה, שמה ראויה שאינה שחיטה סובר , מאיר שרבי  הדם, בכסוי  –
ïéøèBt íéîëçå ראויה שאינה ששחיטה הם, שסוברים מכיסוי , – ÇÂÈÄÀÄ

לאכילה, המכשרת בשחיטה אלא כיסוי שאין  כלומר שחיטה, שמה אין 
עוף או חיה ציד  יצוד "אשר הדם: בכיסוי  lk`iשנאמר xy`– "

לאכילה. מכשרת דמו ששפיכת כל  minkgk.ודורשים: dklde,ברם –
ואת  "אותו  בענין וחכמים שמעון רבי  נחלקו ג במשנה הקודם בפרק

חכמים  סוברים ושם שחיטה, שמה ראויה שאינה שחיטה אם בנו ",
שמעון , רבי היינו שבמשנתנו  שחכמים בגמרא, ומבואר שחיטה; ששמה

רבי  "ראה שכן מאיר, רבי  היינו  ההיא שבמשנה dcediוחכמים iax)
(`iypd"בנו ואת ב"אותו מאיר  רבי  של die`xדבריו  dpi`y dhigyy)

,(dhigy dny הדם בכיסוי שמעון  רבי  ושל  חכמים, בלשון ושנאו
,(dhigy dny oi` die`x dpi`y dhigyy)."חכמים בלשון ושנאו

èçBMä,עוף או  חיה –éa äìaðúðåBã כגון בשחיטה, שנפסלה – ÇÅÀÄÀÇÀÈÀÈ
או בדרסה, או או øçBpäבשהייה בגרונה בדקירה שהמיתה – ÇÅ

סימניה,øwòîäåבנחיריה, את שעקר  או  –úBqëlî øeèt את – ÀÇÀÇÅÈÄÀÇ
כלל. שחיטה כאן  שאין  לפי  מאיר, רבי לדברי אף הדם,

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הדם, כיסוי לענין  שחיטה שמה אם וקטן שוטה חרש של בשחיטתם דנה משנתנו
בנו ". ואת "אותו לענין  וכן 

íúBà ïéàBø íéøçàå ,eèçML ïè÷å äèBL Løç שבכגון – ÅÅÆÀÈÈÆÈÂÇÂÅÄÄÈ
(א, מסכתנו  של הראשונה במשנה ששנינו כפי כשרה, שחיטתם זה

úBqëìא), íéáiç את לכסות חייבים אותם הרואים האחרים – ÇÈÄÀÇ
לכסות. דעת לאלו ואין  הואיל íîöòהדם, ïéáì ïðéaחרש אם – ÅÈÀÅÇÀÈ

אותם, רואים אחרים שאין עצמם, לבין בינם שחטו וקטן שוטה

úBqëlî íéøeètמגולה הדם את הרואים ורוב ((((הרהרהרהר""""ןןןן),),),),– שהואיל ÀÄÄÀÇ
שחיטה  כאן  ואין בשחיטתם, קלקלו  הסתם מן מקולקלים, מעשיהם

הדם. מכיסוי  פטורים לפיכך  נבילה, הבהמה והרי  ïéðòìכלל , ïëåÀÅÀÄÀÇ
Bða úàå BúBàוקטן שוטה חרש –ïéàBø íéøçàå eèçML ÀÆÀÆÈÂÇÂÅÄÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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úàå BúBà ïéðòìBða,ïúBà ïéàBø íéøçàå eèçML–ì øeñàíäéøçà èBçL;ïîöò ïéáì ïðéa–øéàî éaøøézî §¦§©§¤§¤¨£©£¥¦¦¨¨¦§©£¥¤¥¨§¥©§¨©¦¥¦©¦
ìïäéøçà èBçL,íéîëçåíéøñBà.íéãBîe,èçL íàL,íéòaøàä úà âôBñ BðéàL. ¦§©£¥¤©£¨¦§¦¦¤¦¨©¤¥¥¤¨©§¨¦
„ãçà íB÷îa úBiç äàî èçL–ïlëì ãçà éeqk;ãçà íB÷îa úBôBò äàî–ïlëì ãçà éeqk;óBòå äiç ¨©¥¨©§¨¤¨¦¤¨§ª¨¥¨§¨¤¨¦¤¨§ª¨©¨¨

ãçà íB÷îa–ïlëì ãçà éeqk.äãeäé éaøøîBà:äiç èçL–pqëéä,óBòä úà èçLé Ck øçàå.àGå èçL §¨¤¨¦¤¨§ª¨©¦§¨¥¨©©¨§©¤¨§©©¨¦§Ÿ¤¨¨©§

ïéðòì êëìä ,úéàãå äìáð àì ,àéä äìáð ÷ôñã ïðáø éøáñå ,äéìò éâéìô øãäå äéúìîì ÷éñàã ãò äéì éøèðã àìà ,àôéñà ïéá àùéøà ïéá î"øã äéìò éâéìô
:øéàî 'øë äëìäå .àéä àúééìòî äèéçù àîùã åðá úàå åúåà ïäéøçà íéèçåù ïéàå ,úåñëì íéáééç éåñéë

cccc.serd z` hegyi jk xg`e dpqki dig hgyáéúëã(æ"é àø÷éå)éòáéî åà éàä ,éøáñ ïðáøå .ãçàå ãçà ìëì éåñéë ïéòèäì ,äæî äæ ÷éñôä ,óåò åà äéç
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .úçà äëøá àìà êøáî åðéà äëøá ïéðòìã íéãåî ìëäå .íäéðù èçù ë"àà éåñéë êéøö ïéà àðéîà äåä åà åàì éàã ,÷ìçì äéì

.zeqkl aiig xg` ed`xe:ìàøùé éðá ìë ìò àäú åæ äåöî ,ìàøùé éðáì øîåàå ,íãä éåñéë úùøôá áéúëã.zeqkl aiig gexd edqkøæçù àìà åðù àìå
:úåñëìî øåèô äìâúðå øæç àì ìáà ,äìâúðå

dddd.oiia axrzp:åá øëéð íãä äàøî ïéàå íåãà àåäù.eze` oi`exïéé.min `ed eli`k:úåñëì áééç ,äæ øåòéùë íéîá øëéð íã úéàøî äéä íàåaxrzp
.dnda mca:äîäá íã åáåøå ,àåä éåñéë øá åàìã.digd mca e`:äéç ìù æ÷éä íãá.eze` oi`exéåñéë ïåòè åðéàù.min `ed eli`kíãä äéä íàå

:úåñëì áééç ,åá øëéð óåòå äéç úèéçù ìù äæä.mc lhan mc oi`øáñ÷ã .ìèá äéçä íã ïéà ,äæ äîäá íã úåîë íéîá úøëéð íã úéàøî ïéà åìéôàå
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ìèá àì åðéîá ïéî äãåäé 'ø

`xephxa yexit

ïúBà,כשרה ששחיטתם –íäéøçà èBçLì øeñà הבן את – ÈÈÄÀÇÂÅÆ
שחטו  אם אבל האם; את ïîöòאו  ïéáì ïðéa שחיטה זו  שאין  – ÅÈÀÅÇÀÈ

ïäéøçàכלל, èBçLì øézî øéàî éaø,האם את או  הבן את – ÇÄÅÄÇÄÄÀÇÂÅÆ
íéøñBà íéîëçå;בשחיטתם קלקלו  לא שמא אחריהם, לשחוט – ÇÂÈÄÀÄ

שאפילו  וסוברים, הדם בכיסוי אף מאיר רבי על  חכמים חולקים וכן

לכסות. חייבים עצמם לבין  בינם חכמים,íéãBîeשחטו  –íàL ÄÆÄ
èçL,הבן את או  האם את אחריהם –íéòaøàä úà âôBñ BðéàL ÈÇÆÅÅÆÈÇÀÈÄ

אם  הוא שספק לפי  בנו ", ואת "אותו של הלאו משום לוקה אינו –
וקטן  שוטה חרש של שחיטתם חכמים לדעת שאף הלאו, על  עבר 

הוא. נבילה xi`n.ספק iaxk dklde
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ïlëì ãçà éeqk ,ãçà íB÷îa úBiç äàî èçL חייב אינו  – ÈÇÅÈÇÀÈÆÈÄÆÈÀËÈ
השחיטות  כל בגמר אלא וחיה, חיה כל של  שחיטתה לאחר הדם בכיסוי

שחט אם וכן כולן ; של הדם את אחת בבת úBôBòמכסה äàîÅÈ
ïlëì ãçà éeqk ,ãçà íB÷îa את מכסה השחיטות כל  לאחר – ÀÈÆÈÄÆÈÀËÈ

שחט ואפילו  העופות; כל של ãçàהדם íB÷îa óBòå äiç– ÇÈÈÀÈÆÈ
ולכסות  העוף את לשחוט כך  ואחר החיה הדם את לכסות צריך  אינו

אלא דמו, ïlëìאת ãçà éeqk ואת החיות את ששחט לאחר – ÄÆÈÀËÈ
כולם. דם את אחת בבת מכסה èçLהעופות :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÇ

k øçàå ,äpqëé ,äiçóBòä úà èçLé C חולק יהודה רבי – ÇÈÀÇÆÈÀÇÇÈÄÀÙÆÈ
תחילה  יכסה אחד , במקום ועוף חיה שחט שאם וסובר . קמא תנא על 

שכתוב  לפי דמו , את ויכסה העוף את ישחוט כך  ואחר החיה, דם את
הדם יגיגיגיג):):):):בכיסוי יז יז יז יז ,,,, מין ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  כל של  שדמו  ומשמע עוף", או  "חיה

באה  אינה "או " שתיבת סובר , קמא תנא ברם, מיוחד . כיסוי  טעון 
כתוב  היה שאילו  לחלק; היא באה אלא מיוחד, בכיסוי מין  כל לחייב

שניהם, שחט כן אם אלא כיסוי  חיוב שאין למדים, היינו ועוף" "חיה
חיה  או  המינים, משני אחד  שחט אם שאף לחלק, "או" תיבת ובאה

במקום  ועוף, חיה שניהם, שחט אם אבל הדם. בכיסוי  חייב עוף, או
לשניהם. אחד בכיסוי די  nw`.אחד , `pzk dkldeäqk àGå èçLÈÇÀÄÈ

הדם, את –øçà eäàøå,כיסוי הטעון  הדם את –úBqëì áiç– ÀÈÈÇÅÇÈÀÇ
ברייתא: מובאת דמו "jtyeבגמרא xtra"את edqke,ששפך מי –

שנאמר לכסות? שחייב מניין אחר , וראהו  כסה, ולא שחט יכסה.
הדם כיסוי  ידידידיד):):):):בפרשת יז יז יז יז ,,,, אזהרה ((((ויקראויקראויקראויקרא – ישראל" לבני  "ואומר 

ישראל  בני `l`לכל  ,l`xyi ipa lk lr zlhen mcd ieqik zeevny)
.(mc` lkl mcew hgeydyälbúðå ,eäqk את קיים וכבר  הואיל – ÄÈÀÄÀÇÈ

הדם, כיסוי úBqëlîמצוות øeèt.שנייה פעם –çeøä eäqk– ÈÄÀÇÄÈÈÇ
ונתגלה úBqëì((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),וחזר  áiçחזר ולא הרוח כיסהו  אם אבל  – ÇÈÀÇ

מלכסותו . פטור  ונתגלה,
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íc,כיסוי הטעון  –íéîa áøòúpL שהמים או המים, לתוך שנפל  – ÈÆÄÀÈÇÀÇÄ
לתוכו, ícנפלו úéàøî Ba Lé íà,דם מראה בתערובת יש  אם – ÄÆÇÀÄÈ

úBqëì áiç,במים הדם בטל דם, מראה אין ואם התערובת, את – ÇÈÀÇ
מלכסות. הדם,áøòúðופטור  –ïééaניכר דם מראה שאין אדום, – ÄÀÈÇÀÇÄ

íéîבו, àeä elàk BúBà ïéàBø הוא כאילו היין  את רואים – ÄÀÄÇÄ
חייב  הריהו ומים, דם של  כזו בתערובת דם מראה היה ואם מים,

כיסוי,áøòúðלכסות. הטעון  דם –äîäaä íãa טעון שאינו – ÄÀÈÇÀÇÇÀÅÈ
äiçäכיסוי, íãa Bà בדם מפרש: ורמב"ם חיה; של הקזה בדם – ÀÇÇÇÈ

טמאה, BúBàחיה ïéàBø דם כגון  כיסוי, טעון שאינו הדם את – Ä
íéîהבהמה, àeä elàkשל כזו  בתערובת דם מראה היה ואם – ÀÄÇÄ

לכסות. חייב הריהו  כיסוי , הטעון  והדם øîBà:מים äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
íc ìháî íc ïéà דם ואפילו בטל, אינו  במינו שנתערב שמין  – ÅÈÀÇÅÈ

מים  היה ואילו  כיסוי , הטעון מהדם אלף פי  הוא שבתערובת הבהמה
חייב כן  פי  על אף בהם, ניכר כיסוי הטעון הדם מראה היה לכסות.לא

.dcedi iaxk dkld oi`e
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הדם. כל  את לכסות צריך אם דנה, משנתנו 

æzpä íc,הכותל על  שניתז  או  השחיטה, למקום חוץ למרחוק, – ÈÇÄÈ
ïékqä ìòLå,השחיטה סכין  שעל  הדם וכן –úBqëì áiç– ÀÆÇÇÇÄÇÈÀÇ

גם  ליתן  שצריך לפי ומכסהו , בעפר  ומכניסו הדם את שגורר  דהיינו

דם  אבל  הסכין , שעל דם אלא גורר  שאינו סוברים ויש למטה. עפר 
גרירה צריך  אין במקומו, לכסותו  ואפשר הואיל øîàÈÇ((((פוסקיםפוסקיםפוסקיםפוסקים).).).).הניתז 

éúîéà :äãeäé éaø? כיסוי טעון  הסכין  ושעל הניתז דם –ïîæa ÇÄÀÈÅÈÇÄÀÇ
àeä àlà íc íL ïéàL, בלבד זה דם –íc íL Lé ìáà ÆÅÈÈÆÈÂÈÆÈÈ

àeä àHL,כיסוי מצוות בו לקיים שאפשר אחר , דם שם שיש – Æ
úBqëlî øeètכל לכסות צריך  שאין הסכין, ושעל  הניתז  דם – ÈÄÀÇ

הרמב"ם לפי – `mixg),הדם. miyxtn oke) לחלוק יהודה  רבי בא לא
דבריו . את לפרש  אלא קמא תנא על
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‡õøàa âäBð ícä éeqk,õøàì äöeçáe,úéaä éðôa,úéaä éðôa àHLå,ïéLc÷na àG ìáà ïélça.äiça âäBðå, ¦©¨¥¨¨¤§¨¨¨¤¦§¥©©¦§¤¦§¥©©¦©ª¦£¨©ª§¨¦§¥©©¨

óBòáe,ïnæîa,ïnæî BðéàLáe.éBka âäBðå,÷ôñ àeäL éðtî.áBè íBéa BúBà ïéèçBL ïéàå.BèçL íàå–ïéqëî ïéà ¨©§ª¨§¤¥§ª¨§¥©¦§¥¤¨¥§¥£¦§§¦§¨¥§©¦
Bîc úà. ¤¨

·äôøè àöîðå èçBMä,äøæ äãBáòì èçBMäå,íéðôa ïélç èçBMäå,õeça íéLã÷å,íéì÷ñpä óBòå äiç–éaø ©¥§¦§¨§¥¨§©¥©£¨¨¨§©¥ª¦¦§¦§¨¨¦©©¨¨©¦§¨¦©¦
øéàîáiçî,íéîëçåïéøèBt.Bãéa äìaðúðå èçBMä,øçBpä,øwòîäå–úBqëlî øeèt. ¥¦§©¥©£¨¦§¦©¥§¦§©§¨§¨©¥§©§©¥¨¦§©
‚eèçML ïè÷å äèBL Løç,íúBà ïéàBø íéøçàå–úBqëì íéáiç.íîöò ïéáì ïðéa–úBqëlî íéøeèt.ïëå ¥¥¤§¨¨¤¨£©£¥¦¦¨©¨¦§©¥¨§¥©§¨§¦¦§©§¥

e`̀̀̀.'ek mcd ieqik:åäìåëì è÷ð ,ïéùã÷åîá àì ìáà ïéìåçá éðúîì éòáã íåùî.oiycwenaøáò íà úéáä ÷ãá éùã÷ ïëå .óåòä úìåòå óåòä úàèç
:éåñéë íéðåòè ïéà ïèçùå.serae diga bdepeíåî ìòá øåëáá áéúëãî ïì à÷ôðå .äéç ììëá äîäá àîéú àìã .äîäá éèåòîì(å"è íéøáã)õøàä ìò

:éåñéë ïåòè åðéà äîäá íã óà éåñéë ïéðåòè ïðéà íéî äî ,íéîë åðëôùú.onefna:úéáá ìãâä óåò.ieka bdepeäá åòéøëä àìå àéä äîöò éðôá äéøá
:éåñéë äðåòè äðéàå äîäá íà éåñéë äðåòèå àéä äéç íà íéîëç.h"eia eze` mihgey oi`e:áåè íåé ïðéììçî àì à÷éôñîå ,éåñéë éòá àîìã íåùî

.enc z` miqkn oi` h"eia ehgy m`eøéúäì àåáéå ,è"åéá åîã äñë êëéôìå àéä úéàãå äéç ,äàåøä øîàé àîù .øôà åà ïëåî øôò åì äéä åìéôàå
:åáìç
aaaa.aiign xi`n iax:äèéçù äîù äéåàø äðéàù äèéçù øáñã.mixhet minkge:íéîëçë äëìäå .äèéçù äîù åàì éøáñã
bbbb.mze` oi`ex mixg`e:äøùë ïúèéçù àðååâ éàäëáã.zeqkl miaiigøçà åäàøå äñë àìå èçù ,ïî÷ì ïðúãë .úåñëì íéáééç íéàåøù íéøçà ïúåà

:úåñëì áééç.zeqkln xehtïðáøå .íéì÷ìå÷î ïäéùòî áåøå ìéàåä àéä äøåîâ äìéáð ïîöò ïéáì ïðéá ïè÷å äèåù ùøç úèéçù øáñã ,äì øîà÷ øéàî 'ø

`xephxa yexit

טוטוטוטו):):):):שכתוב ז ז ז ז ,,,, בקר ",((((ויקראויקראויקראויקרא עד ממנו יניח לא יאכל, קרבנו ָ"ביום

אף  יכול  הבוקר; עד  קרבנו" "יום קרוי  שלאחריו  שהלילה ומכאן
ודרש זומא בן בא לכך היום, אחר הולך  הלילה בנו " ואת ב"אותו

הלילה. אחר הולך  היום בנו, ואת באותו  האמור אחד " ש "יום

א ה נ ש מ ר ו א ב

אשר  בתוכם הגר  הגר  ומן ישראל  מבני איש  "ואיש יג): יז , (ויקרא בתורה כתוב
למדו, מכאן  – בעפר " וכסהו  דמו  את ושפך  יאכל , אשר עוף או חיה ציד ָיצוד 
הדינים  בפרטי  עוסק פרקנו טהור. עוף או טהורה חיה שחיטת דם לכסות שמצוה

דם. כיסוי  מצוות של 

ícä éeqk,השחיטה לאחר  –õøàì äöeçáe ,õøàa âäBð– ÄÇÈÅÈÈÆÀÈÈÈÆ
היא, הגוף חובת זו  מצוה úéaäשהרי  éðôaהמקדש שבית בזמן – ÄÀÅÇÇÄ

úéaäקיים, éðôa àHLå,קיים המקדש  בית שאין  בזמן  ואף – ÀÆÄÀÅÇÇÄ
ïéLc÷na àG ìáà ïélça העוף ובעולת העוף שבחטאת כלומר – ÇËÄÂÈÇËÀÈÄ

נוהגת. הדם כיסוי מצוות óBòáeאין ,äiça âäBðå לא אבל – ÀÅÇÇÈÈ
כתוב שכן  ממה ((((שם שם שם שם ):):):):בבהמה, זה למדים ובגמרא עוף". או חיה "ציד

מום בעל  בבכור כגכגכגכג):):):):שכתוב טוטוטוטו,,,, על"רק((((דבריםדבריםדבריםדברים תאכל, לא דמו את
בהמה  דם אף כיסוי, טעונים אינם מים מה – כמים" תשפכנו הארץ

כיסוי , טעון לו ïnæîaאינו ומוכנים בבית הגדלים ובעוף בחיה – ÇÀËÈ
ïnæîלצרכיו , BðéàLáe שאינם מדבריים, ובעופות בחיות כגון – ÀÆÅÀËÈ

לצודם. וצריך לאדם לו  éBkaמזומנים âäBðåמובא בגמרא ((((חולין חולין חולין חולין – ÀÅÇ
אאאא):):):): הצביה;פפפפ,,,, ומן התיש מן הבא זה אומרים: ויש הבר , איל  זה "כוי

חכמים  בה הכריעו  ולא היא עצמה בפני בריה כוי  אומר : יוסי רבי

כסוי בו שנוהג ללמד  משנתנו ובאה בהמה"; מין  אם חיה מין אם
ôñ÷הדם, àeäL éðtî.חיה –BúBà ïéèçBL ïéàå,הכוי את – ÄÀÅÆÈÅÀÅÂÄ

áBè íBéa מחללין ואין  כיסוי, טעון דמו ואין הוא בהמה שמא – À
מספק. כיסויו  לצורך העפר  את לטלטל  טוב BèçLיום íàå ביום – ÀÄÀÈ

Bîcטוב, úà ïéqëî ïéà שחוששים מוכן, עפר  להם היה ואפילו – ÅÀÇÄÆÈ
ידי על  ויבוא היא, חיה ודאי דמו , וכיסו  הואיל הרואה: יאמר  שמא

למוצאי עד דמו מכסים אין לפיכך  כרת; ספק שהוא חלבו , להתיר זה
טוב ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).יום

i y i n g m e i
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דם. בכיסוי  הוא חייב אם לאכילה, ראויה שאינה שחיטה בשוחט דנה משנתנו

èçBMä,עוף או חיה –äôøè àöîðå מכשרת השחיטה אין  והרי  – ÇÅÀÄÀÈÀÅÈ

לאכילה, הבשר äøæאת äãBáòì èçBMäå,בהנאה שאסור  – ÀÇÅÇÂÈÈÈ
íéðôa ïélç èçBMäå,בהנאה הם שאסורים שבמקדש, בעזרה – ÀÇÅËÄÄÀÄ

õeça íéLã÷å העוף עולת כגון  לעזרה, מחוץ קדשים השוחט או  – ÀÈÈÄÇ
השוחט או חוץ; שחוטי  משום הם ופסולים העוף, חטאת äiçÇÈאו 

íéì÷ñpä óBòå ואסורים אדם, שהמיתו על להיסקל  דינם שנגמר  – ÈÇÄÀÈÄ
היא, ראויה שאינה ששחיטה ונמצא בהנאה, áiçîהם øéàî éaøÇÄÅÄÀÇÅ

שחיטה, שמה ראויה שאינה שחיטה סובר , מאיר שרבי  הדם, בכסוי  –
ïéøèBt íéîëçå ראויה שאינה ששחיטה הם, שסוברים מכיסוי , – ÇÂÈÄÀÄ

לאכילה, המכשרת בשחיטה אלא כיסוי שאין  כלומר שחיטה, שמה אין 
עוף או חיה ציד  יצוד "אשר הדם: בכיסוי  lk`iשנאמר xy`– "

לאכילה. מכשרת דמו ששפיכת כל  minkgk.ודורשים: dklde,ברם –
ואת  "אותו  בענין וחכמים שמעון רבי  נחלקו ג במשנה הקודם בפרק

חכמים  סוברים ושם שחיטה, שמה ראויה שאינה שחיטה אם בנו ",
שמעון , רבי היינו שבמשנתנו  שחכמים בגמרא, ומבואר שחיטה; ששמה

רבי  "ראה שכן מאיר, רבי  היינו  ההיא שבמשנה dcediוחכמים iax)
(`iypd"בנו ואת ב"אותו מאיר  רבי  של die`xדבריו  dpi`y dhigyy)

,(dhigy dny הדם בכיסוי שמעון  רבי  ושל  חכמים, בלשון ושנאו
,(dhigy dny oi` die`x dpi`y dhigyy)."חכמים בלשון ושנאו

èçBMä,עוף או  חיה –éa äìaðúðåBã כגון בשחיטה, שנפסלה – ÇÅÀÄÀÇÀÈÀÈ
או בדרסה, או או øçBpäבשהייה בגרונה בדקירה שהמיתה – ÇÅ

סימניה,øwòîäåבנחיריה, את שעקר  או  –úBqëlî øeèt את – ÀÇÀÇÅÈÄÀÇ
כלל. שחיטה כאן  שאין  לפי  מאיר, רבי לדברי אף הדם,

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הדם, כיסוי לענין  שחיטה שמה אם וקטן שוטה חרש של בשחיטתם דנה משנתנו
בנו ". ואת "אותו לענין  וכן 

íúBà ïéàBø íéøçàå ,eèçML ïè÷å äèBL Løç שבכגון – ÅÅÆÀÈÈÆÈÂÇÂÅÄÄÈ
(א, מסכתנו  של הראשונה במשנה ששנינו כפי כשרה, שחיטתם זה

úBqëìא), íéáiç את לכסות חייבים אותם הרואים האחרים – ÇÈÄÀÇ
לכסות. דעת לאלו ואין  הואיל íîöòהדם, ïéáì ïðéaחרש אם – ÅÈÀÅÇÀÈ

אותם, רואים אחרים שאין עצמם, לבין בינם שחטו וקטן שוטה

úBqëlî íéøeètמגולה הדם את הרואים ורוב ((((הרהרהרהר""""ןןןן),),),),– שהואיל ÀÄÄÀÇ
שחיטה  כאן  ואין בשחיטתם, קלקלו  הסתם מן מקולקלים, מעשיהם

הדם. מכיסוי  פטורים לפיכך  נבילה, הבהמה והרי  ïéðòìכלל , ïëåÀÅÀÄÀÇ
Bða úàå BúBàוקטן שוטה חרש –ïéàBø íéøçàå eèçML ÀÆÀÆÈÂÇÂÅÄÄ
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äqk,øçà eäàøå–úBqëì áiç.eäqk,älbúðå–úBqëlî øeèt.çeøä eäqk–úBqëì áiç. ¦¨§¨¨©¥©¨§©¦¨§¦§©¨¨¦§©¦¨¨©©¨§©
‰íéîa áøòúpL íc,íc úéàøî Ba Lé íà–úBqëì áiç.ïééa áøòúð–íéî àeä elàk BúBà ïéàBø.áøòúð ¨¤¦§¨©§©¦¦¤©§¦¨©¨§©¦§¨©§©¦¦§¦©¦¦§¨©

äiçä íãa Bà äîäaä íãa–íéî àeä elàk BúBà ïéàBø.äãeäé éaøøîBà:íc ìháî íc ïéà. §©©§¥¨§©©©¨¦§¦©¦©¦§¨¥¥¨§©¥¨
Âïékqä ìòLå æzpä íc–úBqëì áiç.øîàäãeäé éaø:éúîéà?àeä àlà íc íL ïéàL ïîæa,íL Lé ìáà ¨©¦¨§¤©©©¦©¨§©¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤¥¨¨¤¨£¨¤¨

àeä àHL íc–úBqëlî øeèt. ¨¤¨¦§©
Êïéqëî ïéà änáe ïéqëî äna?÷cä ìáæa ïéqëî,÷cä ìBçáe,ãéña,úéñøçáe,äôeâîáe äðáìáeïLúkL.ìáà ©¤§©¦©¨¥§©¦§©¦§¤¤©©§©©§¦§©§¦¦§¥¨¦§¨¤§¨¨£¨

ñbä ìáæa àG ïéqëî ïéà,ñbä ìBça àGå,ïLúk àHL äôeâîe äðáìa àGå.éìkä úà åéìò ätëé àGå.ììk ¥§©¦§¤¤©©§§©©§¦§¥¨§¨¤§¨¨§¦§¤¨¨¤©§¦§¨
øîàïaøìàéìîb ïa ïBòîL:ïéçîö Ba ìcânL øác–Ba ïéqëî,ïéçîö ìcâî BðéàLå–Ba ïéqëî ïéà. ¨©©¨¦§¤©§¦¥¨¨¤§©¥§¨¦§©¦§¤¥§©¥§¨¦¥§©¦

eeee.fzipd mc:ìúåëä éáâ ìò.izni`:éâåìôàì àìå éúà à÷ éùåøôì
ffff.wcd legae:åùúëì êéøö øöåéä ïéàù ìë.ziqxg:ïéñøç ú÷éçù.dtebne:úéáçä éô ìòù ñøç ìù éåñéëmiqkn oi` mignv ea lcbn oi`y xac

.eaíéìãâî åéä äëàìî ïäá úéùòðù íãå÷ àø÷éòîå ìéàåä ,ïéçîö íéìãâî ïéàã â"òà ,ïäá ïéñëîù ìéòì ïðúã ïùúëù äôåâîå äðéáìå úéñøçå ãéñå
ìò óà ,ïäá ïéñëîã àúééøáá ïðéøîà ïúùô ìù úøåòðå ä÷ã íéùøç ìù úøåñð àäã ,à÷åã åàì ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøã àììë éàäå .ïäá ïéñëî ,íéçîö

áéúëã øôò éø÷àã íåùî åá íéñëî øôàå .ïéçîö ïéìãâî ïðéàã áâ(è"é øáãîá)áéúëã áäæä ú÷éçùá íéñëî ïëå .úàèçä úôéøù øôòî(ç"ë áåéà)úåøôòå
:åì áäæ
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ïéqëî äna,השחיטה לאחר ועוף וחיה דם –ïéqëî ïéà änáe ÇÆÀÇÄÇÈÅÀÇÄ
"עפר "? בכלל שאינו –÷cä ìBçáe ,÷cä ìáæa ïéqëî בגמרא – ÀÇÄÀÆÆÇÇÀÇÇ

wcdמבואר: legצר היוצר  שאין כל לכתשו ;כיצד ? ãéñaÀÄ,יך 
úéñøçáe ממנו שעושים עפר מין מפרשים: ויש חרסים; שחיקת – ÀÇÀÄ

חרס äôeâîáe("("("("ערוך ערוך ערוך ערוך ");");");");כלי äðáìáeשל כיסוי היינו "מגופה" – ÄÀÅÈÄÀÈ
החבית, פי  שעל  שכתשן ïLúkLחרס ובמגופה בלבנה כלומר – ÆÀÈÈ

הם. עפר שמין  לפי  מכסים, אלו בכל  כעפר; שנעשו  ïéàעד ìáàÂÈÅ
ïéqëî,הדם את –äðáìa àGå ,ñbä ìBça àGå ,ñbä ìáæa àG ÀÇÄÀÆÆÇÇÀÀÇÇÀÄÀÅÈ

ïLúk àHL äôeâîe עפר מין  אלו  שאין ätëé((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).– àGå ÀÈÆÀÈÈÀÄÀÆ
åéìò,הדם על  –éìkä úàשבעפר לכיסוי הדומה כיסוי  זה שאין  – ÈÈÆÇÀÄ

באבנים.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),), יכסה שלא הדין  ïBòîLוהוא ïaø øîà ììkÀÈÈÇÇÈÄÀ
ìàéìîb ïaלפרש בא גמליאל בן  שמעון  שרבן  מפרשים, יש  – ÆÇÀÄÅ

קמא תנא הרא הרא הרא הרא """"שששש):):):):דברי ïéçîö((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; Ba ìcânL øác– ÈÈÆÀÇÅÀÈÄ

ומצמיח, בו  שזורעים דבר אמרו: Baובגמרא ïéqëî,הדם את – ÀÇÄ
הוא, "עפר " Baשבכלל ïéqëî ïéà ,ïéçîö ìcâî BðéàLå– ÀÆÅÀÇÅÀÈÄÅÀÇÄ

שכתשן , ובמגופה ובלבנה ובחרסית בסיד שמכסים ברישא, ששנינו  ומה
צ  מגדלים שאין פי  על מעפר,אף נעשו  אלו שכל משום היינו  מחים,

צמחים מגדל  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).שהיה להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ;;;; המשניות המשניות המשניות המשניות  ההלכה ((((פירושפירושפירושפירוש ברם,
"עפר " כעין  שהוא או "עפר", שנקרא מה שכל מכסים ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),היא,

ובנעורת  עצים של דקה בנסורת שמכסים בגמרא, אמרו  ומכאן  בו,
באפר, לכסות מותר  כן  צמחים; מגדלות שאינן  פי  על  אף פשתן, של

שנאמר "עפר ", אדומה פרה לאפר קוראת והתורה יט יט יט יט ,,,,הואיל ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

שכתוב xtrn"יז יז יז יז ):):):): משום זהב, בשחיקת מכסים וכן החטאת"; שריפת
ו ו ו ו ):):):): כח כח כח כח ,,,, אין zextre"((((איובאיובאיובאיוב אחרות מתכות בשחיקת אבל לו". זהב

אפר ונעשו נשרפות כן אם אלא ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).מכסים,
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה שבט, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה צבי ארי' שי'

שלום וברכה!

... לכתבו ע"ד סדר בלימודים: הרי אמחז"ל במקום שלבו חפץ.

הצד השווה בכאו"א: מס' בחלוקת הש"ס )למיגרס( עוד מס' או פוסקים - לעיונא.

הלימודים  לעיונא.   - בחסידות  לימוד  עוד  )למיגרס(,  ולקו"ת  תו"א  בס'   - וכיו"ב  השבוע  פ' 

למיגרס בכל יום. לעיונא - לכה"פ שלא יעברו ג' ימים בלא לימוד זה. ועייג"כ שיחת חי אלול ה'תשכ"ב.



רטו dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: כד בנביא:דף הדילוג היתר בענין נוספת lãîברייתא ïéà ,Cãéà àéðzïéâ ©§¨¦¨¥§©§¦

àéáðì àéápî הדעת בלבול בזה שיש משום לשופטים, מיהושע כגון לספר, מספר - ¦¨¦§¨¦
מדאי. øNòיותר íéðL ìL àéáðáe ספרי עשר שנים כולל שהוא עשר תרי בספר - §¨¦¤§¥¨¨

קטנים, אחד.âlãîנביאים כספר נחשבים שהם משום לנביא, מנביא àlLאף ãáìáe §©¥¦§¨¤Ÿ
âlãé למפרעì øôqä óBqî צדBúléçú. §©¥¦©¥¤¦§¦¨

äðùîàéápa øéèônä בנביא להפטיר שרגיל מי ש - חכמים תיקנו ,ìò ñøBt àeä ©©§¦©¨¦¥©
òîLàeäå äáézäגם, éðôì øáBò,בקדושה הציבור את להוציא ציבור שליח להיות §©§¥¦§¥©¥¨
àeäåגםåétk úà àNBð כהן הוא בנביאíàå.אם ÷ïè,המפטיר äéä יכול שאינו §¥¤©¨§¦¨¨¨¨

הללו  הדברים כל את Bãé,לעשות ìò ïéøáBò Baø Bà åéáà עומד דברים - לעשיית ין ¨¦©§¦©¨
בשבילו  .אלו

äøBza àøB÷ ïè÷,ולקרות לתורה לעלות יכול -å להיות כל־שכן רשאי שהוא ¨¨¥©¨§
äáézä,ה  éðôì øáBò Bðéàå ,òîL ìò ñøBt Bðéà ìáà .íbøúî בא שהוא לפי §©§¥£¨¥¥©§©§¥¥¦§¥©¥¨

את  להוציא יכול אינו אלו בדברים מחויב שאינו וכיון חובתם, ידי הרבים את להוציא

åétkכןåהרבים. úà àNBð Bðéà כפופים להיות הציבור כבוד זה שאין כהן, הוא אם §¥¥¤©¨
קטן  .לברכת

ççBt נראים וכרעיו יחף שהוא אדם -,,òîL úà ñøBt יכול בדבר מחויב שהוא כיון ¥©¥¤§©
אחרים, להוציא äøBza,הוא àøB÷ Bðéà ìáà .íbøúîe,התורה כבוד זה שאין §©§¥£¨¥¥©¨

,åétk úà àNBð Bðéàå ,äáézä éðôì øáBò Bðéàå לציבור גנאי בזה àîeñ.שיש §¥¥¦§¥©¥¨§¥¥¤©¨¨
רואה, שאינו -òîL úà ñøBtäàø àlL ìk ,øîBà äãeäé éaø .íbøúîe , ¥¤§©§©§¥©¦§¨¥¨¤Ÿ¨¨

,òîL ìò ñøBt Bðéà åéîiî úBøBàî אינו מהמאורות נהנה לא שמעולם שכיון §¦¨¨¥¥©§©
עליהם  לברך .יכול

àøîâ:הגמרא àîòèשואלת éàî שמע על בפריסה זוכה בתורה שהמפטיר תיקנו ©©£¨
כפים. ונשיאת התיבה לפני הגמרא:ולעבור ãBákמשיבה íeMî ,øîà àtt áø- ©¨¨¨©¦¨

לכבודו  שאינו לדבר ומסכים מתפייס שהוא לכבדו כיון כדי אלו דברים לו תיקנו ,.äaø©¨
ééeöðéàì éúàc íeMî ,øîà éîéL øa מריבה לידי יבוא שהמפטיר חששו חכמים - ©¦¦¨©¦§¨¥§¦§¥

לעבור  רצוני לו ויאמר שכר, מקבל אינו והוא תפילתו, על שכר המקבל השליח־ציבור עם

בנביא  תפטיר ואתה התיבה ושאר לפני התיבה לפני יעבור גם שהמפטיר תיקנו ולכך ,

הגמרא:הדברים. eäééðéaמבררת éàî.הטעמים בין למעשה ההבדל מהו -àkéà ©¥©§¦¨
ípça ãéáòc eäééðéa מריבה שחשש שכר, נוטל אינו התיבה לפני שהעובר במקום - ¥©§§¨¦§¦¨

כבוד. משום פפא, רב של טעמו שייך עדיין אך כאן, אין

ממשנתינו: שימי בר רבה על מקשה äéäהגמרא íàå ,ïðzבנביא ÷ïè,המפטיר §©§¦¨¨¨¨
.Bãé ìò ïéøáBò Baø Bà åéáà וzøîà éà אלו כל את למפטיר שתיקנו שהטעם ¨¦©§¦©¨¦¨§©§

àeäהוא ééevð øa ïè÷ ,ééevð íeMî ומאחר הגדולים, עם לריב יבוא קטן וכי - ¦¦¥¨¨©¦¥
ידו  על עובר שאביו תיקנו מדוע לכך, לחשוש הגמרא:.שאין éàîמשיבה àlà מה - ¤¨©

הטעם, ãBák,לדעתך íeMîוכי יקשה עליך גם àeä,הרי ãBák øa ïè÷ אינו הרי ¦¨¨¨©¨
בבזיונו, ידו àlàמרגיש על עוברים רבו או שאביו שתיקנו לומר צריכים על־כרחך ¤¨

ד  Baø,משום ãBáëe åéáà ãBák àkéà,בנביא מפטיר כשהוא מתבזים שהם ¦¨§¨¦§©
כן énðאם àëä,מריבה למנוע  כן שתיקנו רבה של טעמו לענין כאן, גם -ø ééevðå åéáà ééevð àkéàBa שאביו חשש יש - ¨¨©¦¦¨¦¥¨¦§¦¥©

הקטן. עבור אלו בכיבודים לזכות ברצותם לריב, יבואו רבו או

במשנה: eëå'שנינו òîL ìò ñøBt ççBt.בתורה קורא אינו הגמרא:אבל ÷ïèשואלת ,éiaàî áø øa àìeò dépéî àòa ¥©¥©§©§§¨¦¥¨©©¥©©¥¨¨
,äøBza àø÷iL eäî ççBt לקטן גדול בין חכמים חילקו שלא או קורא, אינו פוחח גדול דווקא הגמרא:.האם øîàמשיבה ¥©©¤¦§¨©¨¨©

déì,אבייíeøò Cì éòaéúå לגמרי ערום בתורה לקרוא יכול קטן אם גם לשאול לך היה אלא- ,àì àîòè éàî íeøò- ¥§¦¨¥¨¨¨©©£¨Ÿ
קורא, ערום שאין לך פשוט ב íeMîמדוע פוגם כןøeaö,ה ãBákשהוא nðאם àëäé לקרוא לו אין פוחח, קטן לענין כאן גם - ¦§¦¨¨©¦

ãBák íeMî ה.øeaö ¦§¦

i"yx

àéáðì àéáðî ïéâìãî ïéàÐyiy
.i`cn xzei sexih o`kóåñî

åúìéçúì øôñäÐ.rxtnl
äðùîàéáðá øéèôîäÐin

epwz ,`iapa xihtdl libxy
.rny z` qxet `diy minkgàåä

äáéúä éðôì øáåòÐz` `ivedl
.dltzay dyecwa xeavdåãé ìò

Ð.eliayaìò ñøåô åðéà ïè÷
òîùÐ`ivedl `a `edy itl

epi`y oeike .ozaeg ici miax
xaca aiegnÐmixg` `iven epi`
.ozaeg iciåéôë úà àùåð åðéàåÐ

xeav ly ceak oi`y ,`ed odk m`
.ezkxal oitetk zeidlççåôÐ

yxtn mixteq zkqnalk :
"sgie mexr" .oi`xp eirxky

mbxzndiryi) ggte i`lihxr :
.(kòîù úà ñøåôÐaiegn `dc

.dkxaaäøåúá àøå÷ åðéà ìáàÐ
iptl oke .dxez ceak meyn

mitk ze`iypa oke ,daizdÐi`pb
.xeavl `edàøîâãåáë íåùîÐ

li`ed ,daizd iptl xiardl
,eceak epi`y xacl envr `ivnne

.ceakl ef el epwizééåöðéà íåùî
Ðzwelgn icil `a xacdip` :

.daizd iptl xearz dz`e xihtn
íðçá ãéáò à÷ãÐxearl `ad

,xky lhep epi` daizd iptl
ceak meyn `kil iievpi` `kdc

.`ki`àø÷éù åäî ççåô ïè÷
äøåúáÐxeq`c `ed gget lecb

"xac zexr ja d`xi `le" meyn
,xdfen epi` ohw la` ,(bk mixac)
oia oizipzn bilt `l `nlic e`

.lecbl ohw

f dpyn iyy wxt oileg zkqn

äqk,øçà eäàøå–úBqëì áiç.eäqk,älbúðå–úBqëlî øeèt.çeøä eäqk–úBqëì áiç. ¦¨§¨¨©¥©¨§©¦¨§¦§©¨¨¦§©¦¨¨©©¨§©
‰íéîa áøòúpL íc,íc úéàøî Ba Lé íà–úBqëì áiç.ïééa áøòúð–íéî àeä elàk BúBà ïéàBø.áøòúð ¨¤¦§¨©§©¦¦¤©§¦¨©¨§©¦§¨©§©¦¦§¦©¦¦§¨©

äiçä íãa Bà äîäaä íãa–íéî àeä elàk BúBà ïéàBø.äãeäé éaøøîBà:íc ìháî íc ïéà. §©©§¥¨§©©©¨¦§¦©¦©¦§¨¥¥¨§©¥¨
Âïékqä ìòLå æzpä íc–úBqëì áiç.øîàäãeäé éaø:éúîéà?àeä àlà íc íL ïéàL ïîæa,íL Lé ìáà ¨©¦¨§¤©©©¦©¨§©¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤¥¨¨¤¨£¨¤¨

àeä àHL íc–úBqëlî øeèt. ¨¤¨¦§©
Êïéqëî ïéà änáe ïéqëî äna?÷cä ìáæa ïéqëî,÷cä ìBçáe,ãéña,úéñøçáe,äôeâîáe äðáìáeïLúkL.ìáà ©¤§©¦©¨¥§©¦§©¦§¤¤©©§©©§¦§©§¦¦§¥¨¦§¨¤§¨¨£¨

ñbä ìáæa àG ïéqëî ïéà,ñbä ìBça àGå,ïLúk àHL äôeâîe äðáìa àGå.éìkä úà åéìò ätëé àGå.ììk ¥§©¦§¤¤©©§§©©§¦§¥¨§¨¤§¨¨§¦§¤¨¨¤©§¦§¨
øîàïaøìàéìîb ïa ïBòîL:ïéçîö Ba ìcânL øác–Ba ïéqëî,ïéçîö ìcâî BðéàLå–Ba ïéqëî ïéà. ¨©©¨¦§¤©§¦¥¨¨¤§©¥§¨¦§©¦§¤¥§©¥§¨¦¥§©¦

eeee.fzipd mc:ìúåëä éáâ ìò.izni`:éâåìôàì àìå éúà à÷ éùåøôì
ffff.wcd legae:åùúëì êéøö øöåéä ïéàù ìë.ziqxg:ïéñøç ú÷éçù.dtebne:úéáçä éô ìòù ñøç ìù éåñéëmiqkn oi` mignv ea lcbn oi`y xac

.eaíéìãâî åéä äëàìî ïäá úéùòðù íãå÷ àø÷éòîå ìéàåä ,ïéçîö íéìãâî ïéàã â"òà ,ïäá ïéñëîù ìéòì ïðúã ïùúëù äôåâîå äðéáìå úéñøçå ãéñå
ìò óà ,ïäá ïéñëîã àúééøáá ïðéøîà ïúùô ìù úøåòðå ä÷ã íéùøç ìù úøåñð àäã ,à÷åã åàì ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøã àììë éàäå .ïäá ïéñëî ,íéçîö

áéúëã øôò éø÷àã íåùî åá íéñëî øôàå .ïéçîö ïéìãâî ïðéàã áâ(è"é øáãîá)áéúëã áäæä ú÷éçùá íéñëî ïëå .úàèçä úôéøù øôòî(ç"ë áåéà)úåøôòå
:åì áäæ

`xephxa yexit

ïéqëî äna,השחיטה לאחר ועוף וחיה דם –ïéqëî ïéà änáe ÇÆÀÇÄÇÈÅÀÇÄ
"עפר "? בכלל שאינו –÷cä ìBçáe ,÷cä ìáæa ïéqëî בגמרא – ÀÇÄÀÆÆÇÇÀÇÇ

wcdמבואר: legצר היוצר  שאין כל לכתשו ;כיצד ? ãéñaÀÄ,יך 
úéñøçáe ממנו שעושים עפר מין מפרשים: ויש חרסים; שחיקת – ÀÇÀÄ

חרס äôeâîáe("("("("ערוך ערוך ערוך ערוך ");");");");כלי äðáìáeשל כיסוי היינו "מגופה" – ÄÀÅÈÄÀÈ
החבית, פי  שעל  שכתשן ïLúkLחרס ובמגופה בלבנה כלומר – ÆÀÈÈ

הם. עפר שמין  לפי  מכסים, אלו בכל  כעפר; שנעשו  ïéàעד ìáàÂÈÅ
ïéqëî,הדם את –äðáìa àGå ,ñbä ìBça àGå ,ñbä ìáæa àG ÀÇÄÀÆÆÇÇÀÀÇÇÀÄÀÅÈ

ïLúk àHL äôeâîe עפר מין  אלו  שאין ätëé((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).– àGå ÀÈÆÀÈÈÀÄÀÆ
åéìò,הדם על  –éìkä úàשבעפר לכיסוי הדומה כיסוי  זה שאין  – ÈÈÆÇÀÄ

באבנים.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),), יכסה שלא הדין  ïBòîLוהוא ïaø øîà ììkÀÈÈÇÇÈÄÀ
ìàéìîb ïaלפרש בא גמליאל בן  שמעון  שרבן  מפרשים, יש  – ÆÇÀÄÅ

קמא תנא הרא הרא הרא הרא """"שששש):):):):דברי ïéçîö((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; Ba ìcânL øác– ÈÈÆÀÇÅÀÈÄ

ומצמיח, בו  שזורעים דבר אמרו: Baובגמרא ïéqëî,הדם את – ÀÇÄ
הוא, "עפר " Baשבכלל ïéqëî ïéà ,ïéçîö ìcâî BðéàLå– ÀÆÅÀÇÅÀÈÄÅÀÇÄ

שכתשן , ובמגופה ובלבנה ובחרסית בסיד שמכסים ברישא, ששנינו  ומה
צ  מגדלים שאין פי  על מעפר,אף נעשו  אלו שכל משום היינו  מחים,

צמחים מגדל  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).שהיה להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ;;;; המשניות המשניות המשניות המשניות  ההלכה ((((פירושפירושפירושפירוש ברם,
"עפר " כעין  שהוא או "עפר", שנקרא מה שכל מכסים ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),היא,

ובנעורת  עצים של דקה בנסורת שמכסים בגמרא, אמרו  ומכאן  בו,
באפר, לכסות מותר  כן  צמחים; מגדלות שאינן  פי  על  אף פשתן, של

שנאמר "עפר ", אדומה פרה לאפר קוראת והתורה יט יט יט יט ,,,,הואיל ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

שכתוב xtrn"יז יז יז יז ):):):): משום זהב, בשחיקת מכסים וכן החטאת"; שריפת
ו ו ו ו ):):):): כח כח כח כח ,,,, אין zextre"((((איובאיובאיובאיוב אחרות מתכות בשחיקת אבל לו". זהב

אפר ונעשו נשרפות כן אם אלא ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).מכסים,

izdw - zex`ean zeipyn



xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc - zekxa(oey`x meil)

ïì òîLî à÷`l` ,ok oicd oi`y ,l`enye ax eperinyd ±LiL ìk ¨©§©¨Ÿ¤¤
Ba.zepefn ezkxa ,mixac x`y mr axern `edy s` ,obcéàå§¦

ïðéòîLày oicd z` wx mixne` eid m`e ±Ba LiL ìkezkxa obc ©§§¦©Ÿ¤¤
,zepefnàðéîà äåäwiicl yiy dny ,xnel leki iziid ± £¨¨¦¨

wxy ,mdixacnBa LiL ìknïéà ,íéðénä úLîç,zepefn ezkxa ± Ÿ¤¤£¥¤©¦¦¦
ìáàea yiy xacàì ,ïçBãå æøBà`l` df oi` ,zepefn ezkxa oi` ± £¨¤§©Ÿ

úáBøòz éãé ìòc íeMî,mixg` mixac mr miaxern mdy ±ìáà ¦§©§¥©£¤£¨
déðéòa déúéàmr miaxern mpi`e mnvr ipta micner md m` ± ¦¥§¥¥
,mixg` mixacàîéðy ,xn`p `ny ±énð ïçBãå æøBà eléôàok mb ± ¥¨£¦¤§©©¦

ïì òîLî à÷ ,úBðBæî éðéî àøBa åéìò ïéëøáîax eperinyd ± §¨§¦¨¨¥¦¥§¨©§©¨
wx `l` ,ok xacd oi`y ,l`enyeàeä ,íéðénä úLîçî àeäL ìkŸ¤¥£¥¤©¦¦

é÷etàì ,úBðBæî éðéî àøBa åéìò ïéëøáîchrnle -,ïçBãå æøBà ¦§¨§¦¨¨¥¦¥§§©¥¤§©
déðéòa déúéà eléôàc,mnvr ipta micner mdyk ±ïðéëøáî àì ©£¦¦¥§¥¥Ÿ§¨§¦©

mdilr.úBðBæî éðéî àøBa¥¦¥§
:`xnbd dywn .`ziixan l`enye ax ixac lr dywn `xnbd

ïðéëøáî àì [ïçBãå] æøBàåmdilrðBæî éðéî àøBaeàéáä ,àéðúäå ,úB §¤§©Ÿ§¨§¦©¥¦¥§§¨©§¨¥¦
óBñå älçz åéìò êøáî ,ïçBc úôe æøBà út åéðôìdlik`d mcew-] §¨¨©¤©©§¨¥¨¨§¦¨¨

[dlik`d xg`eklr mikxany enäøã÷ äNòîly liyaz ± §©£¥§¥¨
.obc ipin zyngälçza ,àéðz äøã÷ äNòî éaâå,dlik`d mcew ± §©¥©£¥§¥¨©§¨©§¦¨

óBqáìe ,úBðBæî éðéî àøBa åéìò Cøáî,dlik`d xg` ±åéìò Cøáî §¨¥¨¨¥¦¥§§©§¨¥¨¨
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ïk,yly oirn mikxany ±,eðéaø eðzãnìyäëìä íéaøå ãéçé ¥¦©§¨©¥¨¦§©¦£¨¨
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ובנו כ"ק מורי וחמי אדמו"ר  ידי כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב(  כיוון שנמצא הוא בתומכי־תמימים, מוסד הקדוש שנתייסד ומתנהל על 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הנה מגינים הם עליו, ובלבד שיחזק ההתקשרות שלו והמסירה ונתינה לענייניהם.

ממכתב ח' שבט תשי"ד



ריז
ezny in` cenr fl sc ± iyily wxtzekxa

.àåäù ìë ì"î÷`l `l i`e oipind zyngn iedilc opira `pin cgn edlekc b"r`c

:zepefn ipin `xea dilr opikxan.æøåà:l"in.ïçåã:u"pt.äøã÷ äùòîëoikxany dkxa

:oipin zyng ly dxcw dyrn lr.'â ïéòî úçà äëøádl 'tn (.cn sc) oiwxt idlya

:'ek dignd lr.äøã÷ äùòî åàì æøåàådkxal dxcw dyrn llkn dil zwtn `wc

:zxg`.äøã÷ äùòî ïä åìà:dkxa oiprlà÷ìéç
.ïñøòå æéøæ ñéâøèa"t) ohw crena edl yxtn

:(:bi.à÷ìéç:izxzl `cg `ziq`a ixaznc ihg

.ñéâøè:zlzl `cg.æéøæ:rax`l `cg.ïñøò
:yngl `cg.éðî àäfxe` ipzwc `zipzn jd

b"d :ixep oa opgei iax dxcw dyrnkïðáø ìáà
.'åë àéðúäå àì ïðáøå àì`zklde b"le

:`ed zelecb zekldne.ññåëä:`idy zenk

.äìùáå äàôàd`yre xepza d`t`y xg`l

:mina dlyae xfg mgl.úåîéé÷ úåñåøôäù
:oleyaa egenp `ly.'â ïéòî úçà äëøálr

(.cn sc) oiwxt idlyae dlklkd lre dignd

:dl yxtn.àéä ïðáø åàì àìàn"na ipzwe

:l`enye axc `zaeize.'åë äãåäé éáø àä`d

ipzwc `id dcedi 'x mirxf ipin `xea ipzwc

onwl yxtnck ezkxa oirn oine oin lkl

`xea zewxil jkld diail` (.n sc) oiwxita

ipin `xea edpip mirxfc oihgl mi`yc ipin

`le `"dta zewxi oia mirxf oia opaxle mirxf

:ezkxa oirn oine oin lkl opira.íåìë àìå
l`xyi ux` zexit zekxan oerh oi` xnelk

icin lkk zeax zeytp `xea `l` melk `le

:oipind zrayn dizilc.úåáúåëmixnz md

on af yacdy oipind zraya xen`d yac mde

:mixnzd.êøéáå õô÷:odixg`l.åîùî:b"x ly
àìå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

àøåá`xay dn lk lre md `la xyt` i`y mine mgl enk .mpexqge zeax zeytp

oileki m`xa `l m` mby mleray dn lk lr xnelk ig lk ytp mda zeigdl

miiqne oda `veike migetz enk `nlra beprzl m` ik m`xa `ly md `la zeigl mlerd

:minlerd ig 'd dz` jexa inlyexiae minlerd ig jexa

íàepiidc miyxtn yi .zeniiw zeqextd

gwi m`y k"k mina iexy epi` mgldyk

:xayi `ly dqextdé"ùøyie .l"in fxe` 'it

epiid ogecc yxtl yi yexit i`dle efi"x miyxtn

:l"in

àúáåéú`l ogec` la` fxe`a .l`enye axc

`zkld iedc xyt`e `zaeiz ied

:zepefn ipin `xea dilr opikxan `le ediizek

ññåëäixt `xea dilr jxal jixv dhg

ihigc `gnwa elit` ixdy .dnc`d

rl opixn``l ongp axle `"dta dilr oikxan li

wtql yi eixg`la edine epzy`c meyn ikd l"q

dlklkd lre dignd lr oikxan m` oikxan i`n

ogky` `lc dnc`d ixt lre dnc`d lr miiqne

jixac `kid `l` dlklkd lre dignd lr zkxa

zepefn ipin `xea dlik` mcew `yixa ediilr

ixt lre dnc`d lr ely xefgna dibd z"xe

jd mewn meya ogky` `lc ea xfge 'ek dnc`d

'b oirn zg` dkxa yxtn (.cn sc) onwlc dkxa

dignd lre ux`d lr mipind zynga xn`we

dnc`d lre zexitd lre ux`d lr mipind 'f lre

`kd xn`wcn cere xikfd `l dnc`d ixt lre

dnc`d ixt `xea jxan dhgd z` qqekd lr

oi` m` cr zt e`t`e epgh `icda xn`we

seqale n"n `xea jxan dlgza zeniiw zeqextd

iab `kd ipzw `lcne yly oirn zg` dkxa

yly oirn zg` dkxa eixg`l jxan dhgd qqek

`de 'b oirn eixg`l dkxa `kil qqekac n"y

'eke zt e`yr `le obc oin `edy lk xn`wc

ixiin 'b oirn zg` dkxa mixne` minkge

la` ezlik` f` `aiygc `qiic oirk edpicarc

k"k ezlik` `aiyg `lc ig dhgd z` qqekd

eixg`l jxan epi` mipind zyng on `idc b"r`

'eke zeax zeytp `xea `l` yly oirn dkxa

iliik minkg `ny wtql yiy i"xd xne` edine

minkge 'eke zt e`yr `le obc oin `edda dil

xingdl oekpe yly oirn zg` dkxa mixne`

jeza `l` zewely mihg e` zeilw lek`l oi`y

`l m` ozxhet oefnd zkxa f`y dcerqd

mby yi inlyexiae `qiic enk eedc dti ekrnzp

lik`c oicd xn`wc miwteqn eid mi`xen`d

dinxi iax dteqa jxan i`n zeilw yexit zlq

:'eke `nei on zlq zilk` `l xn`ïúðb"x

'b jxaiy did xeaq .jxal `aiwr 'xl zeyx

oi`c l"iw `d b"xl z"`e xaeq didy enk zekxa

didy xeaq did b"xc l"ie zexitd lr oipnfn

jxia ike zenly zekxa 'b oipin 'f lk lr jxan

lr oipnfn oi` l"iwc `wec envrl 'b oirn r"x

envrl cg` lk ekxa oiaeqnd mixg`e zexitd

mipnfnc l"qe zenly zekxa 'b xn`c b"xl z"`e

k"`e zxg` mrt jxal jixv mreh `edy jxand eze`l n"n z"`e dkxa ly qek on llk dzyi `ly zeidl lekic l"ie mlerl epnfi k"`e epnfi k"` qek dperh dkxac l"q i` mipind 'f lr

k"l`c b"x dcen einbel `ln wx zeriawa dzey epi`c `kid l"ie seq xacl oi`:[n"y d"c :d"w migqt 'qez r"re] :mewn meya yly oirn zg` dkxa b"xl dil zil ike
`viag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

"î÷ìéàå Ba LiL ìkïðéòîLàäåä Ba LiL ìk ¨¤¥§¦©§§¦¨¨¤¥£¨
ïçåãå æøBà ìáà ïéà íéðénä úLîç Ba LiL ìk àðéîà£¦¨¨¤¥£¥¤©¦¦¥£¨¤§Ÿ©

íeMî àì"òcéàîéð déðéòa déúéà ìáà úáåøòz Ÿ¦§©£Ÿ¤£¨¦¥§¥¥¥¨
úBðBæî éðéî àøBa åéìò ïéëøáî éîð ïçåãå æøBà eléôà£¦¤§Ÿ©©¦§¨§¦¨¨¥¦¥§

ì"î÷åéìò ïéëøáîc àeä íéðénä úLîçî àeäL ìk̈¤¥£¤¤©¦¦¦§¨§¦¨¨
úBðBæî éðéî àøBaé÷eôàìdéúéà eléôàc ïçåãå æøBà ¥¦¥§©£¥¤§Ÿ©©£¦¦¥

úBðBæî éðéî àøBa ïðéëøáî àì déðéòaæøåàå[ïçåãå] §¥¥Ÿ§¨§¦©¥¦¥§§Ÿ¤§Ÿ©
åéðôì eàéáä àéðzäå úBðBæî éðéî àøBa ïðéëøáî àìŸ§¨§¦¨¥¦¥§§¨©§¨¥¦§¨¨

æøBà útúôeåéìò Cøáî ïçBãäNòîk óBñå älçz ©¤©©§¨¥¨¨§¦¨¨§©£¥
åéìò Cøáî älçza àéðz äøã÷ äNòî éaâå äøã÷§¥¨§©¥©£¥§¥¨©§¨©§¦¨§¨¥¨¨

àøBaî"îìL ïéòî úçà äëøa åéìò Cøáî óBqáìeL ¥§©§¨¥¨¨§¨¨©©¥¥¨
äøã÷ äNòîk äøã÷ äNòîk àìå äøã÷ äNòîk§©£¥§¥¨§Ÿ§©£¥§¥¨§©£¥§¥¨
eléàc äøã÷ äNòîk àìå óBñå älçz åéìò ïéëøáîc¦§¨§¦¨¨§¦¨¨§Ÿ§©£¥§¥¨§¦
óBqáìe úBðBæî éðéî àøBa älçza äøã÷ äNòîa§©£¥§¥¨©§¦¨¥¦¥§§©

ïéòî úçà äëøaâåéìò Cøáî älçza àëä eléàå ' §¨¨©©¥¥§¦¨¨©§¦¨§¨¥¨¨
úBaø úBLôð àøBa óBqáìe Bøáãa äéäð ìkäL¤©Ÿ¦§¨¦§¨§©¥§¨©

ïðåøñçåàøaL äî ìk ìòæøåàåäøã÷ äNòî åàì §¤§Ÿ¨©¨©¤¨¨§Ÿ¤©©£¥§¥¨
äøã÷ äNòî ïä elà àéðzäå àeäà÷ìéçñébøh §¨©§¨¥¥©£¥§¥¨¦§¨¦§¦

æéøæ úìBñïñøòåàéä éøeð ïa ïðçBé éaø épî àä æøåàå ¤¨¦§©§¨§Ÿ¤¨©¦©¦¨¨¤¦¦
àeä ïâã ïéî æøBà øîBà éøeð ïa ïðçBé éaø àéðúc§©§¨©¦¨¨¤¦¥¤¦¨¨
àéðzäå àì ïðaøå àì ïðaø ìáà çñôa BúáBç éãé Ba àöBé íãàå úøk Böenç ìò ïéáéiçå§©¨¦©¦¨¥§¨¨¥§¥¨§¤©£¨©¨¨Ÿ§©¨¨Ÿ§¨©§¨

úà ññBkäähçädàôà dðçè äîãàä éøt àøBa äéìò CøáîdìMáeúåñeøtäL ïîæa ©¥¤©¦¨§¨¥¨¤¨¥§¦¨£¨¨§¨¨£¨¨¦§¨¦§©¤©§Ÿ
äéìò Cøáî óBqáìe õøàä ïî íçì àéöBnä äéìò Cøáî älçza úBîéi÷âïéà íà úåëøa ' ©¨©§¦¨§¨¥¨¤¨©¦¤¤¦¨¨¤§©§¨¥¨¤¨§¨Ÿ¦¥

ïéòî úçà äëøa äéìò Cøáî óBqáìe úBðBæî éðéî àøBa äéìò Cøáî älçza úBîéi÷ úBñeøtä©§©¨©§¦¨§¨¥¨¤¨¥¦¥§§©§¨¥¨¤¨§¨¨©©¥¥
â'åéìò Cøáî æøBàä úà ññBkäô"áBàôà åðçè äîãàäåìLáeúåñeøtäL ét ìò óàúBîéi÷ ©¥¤¨¤§¨¥¨¨¨£¨¨§¨Ÿ£¨¦§Ÿ©©¦¤©§Ÿ©¨

ìL ïéòî úçà äëøa åéìò Cøáî óBqáìe úBðBæî éðéî àøBa åéìò Cøáî älçzaàîéìéà épî L ©§¦¨§¨¥¨¨¥¦¥§§©§¨¥¨¨§¨¨©©¥¥¨©¦¦¥¨
øìLå õøàä ïî íçì àéöBnä àeä ïâã ïéî æøBà øîàc àéä éøeð ïa ïðçBé 'éëeøa éòa úBëøa L ¨¨¤¦¦§¨©¤¦¨¨©¦¤¤¦¨¨¤§¨§¨¨¥§¥

úà ññBkä øî øîà :àzáeéz ìàeîLe áøc àzáeéúe àéä ïðaø åàì àlàähçääéìò Cøáî ¤¨¨©¨¨¦§§¨§©§¥§§¨¨©©©¥¤©¦¨§¨¥¨¤¨
àä àéL÷ àì íéòøæ éðéî àøBa àéðúäå äîãàä éøt àøBaøìòå ïðúc ïðaø àäå äãeäé ' ¥§¦¨£¨¨§¨©§¨¥¦¥§¨¦Ÿ©§¨¨§¨§¨©¨¨¦§©§©

äîãàä éøt àøBa øîBà úB÷øéøæøBàä úà ññBkä øî øîà :íéàùã éðéî àøBa øîBà äãeäé ' §¨¥¥§¦¨£¨¨§¨¥¥¦¥§¨¦¨©©©¥¤¨¤
Bàôà eðçè äîãàä éøt àøBa åéìò CøáîåìMáeô"òàCøáî älçza úBîéi÷ úåñeøtäL §¨¥¨¨¥§¦¨£¨¨¨££¨¦§Ÿ¤©§Ÿ©¨©§¦¨§¨¥

ìL ïéòî úçà äëøa óBqáìe úBðBæî éðéî àøBa åéìòáø øîà íeìk àìå óBqáì àéðzäå L ¨¨¥¦¥§§©§¨¨©©¥¥¨§¨©§¨§©§Ÿ§¨©©
àä àéL÷ àì úLLâ"øìàéìîb ïaø íéðénä úòáMî àeäL ìk ììkä äæ àéðúc ïðaø àäå ¥¤Ÿ©§¨¨§¨©¨¨§©§¨¤©§¨¨¤¦¦§©©¦¦©¨©§¦¥

ìL øîBàìL ïéòî úçà äëøa íéøîBà íéîëçå úBëøa Líéð÷fäå ìàéìîb ïaøa äNòîe L ¥¨§¨©£¨¦§¦§¨¨©©¥¥¨©£¤§©¨©§¦¥§©§¥¦
íäéðôì eàéáäå Bçéøéa äéiìòa ïéaeñî eéäLúåáúåkúeLø ìàéìîb ïaø ïúðå eìëàåøìàáé÷ò ' ¤¨§¦©£¦¨¦¦§¥¦¦§¥¤Ÿ¨Ÿ§¨§§¨©©¨©§¦¥§§£¦¨

õô÷ êøáìCøáåìL ïéòî úçà äëøa àáé÷ò éaøéúî ãò àáé÷ò ìàéìîb ïaø déì øîà L §¨¥¨©§¥¥©¦£¦¨§¨¨©©¥¥¨¨©¥©¨©§¦¥£¦¨©¨©
ú÷Bìçnä ïéa ELàø ñéðëî äzàì"àeðéaøô"òàïk øîBà äzàLéøáçåEíéøîBàïk ©¨©§¦Ÿ§¥©©£¤©¥¤©¨¥¥©£¥¤§¦¥

íéðénä úòáMî àeäL ìk BîMî øîBà äãeäé éaø íéaøk äëìä íéaøå ãéçé eðéaø eðzãnì¦©§¨©¥¨¦§©¦£¨¨§©¦©¦§¨¥¦§¨¤¦¦§©©¦¦
àìå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

ברכות. פרק שישי - כיצד מברכין דף לז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

הרשות והיכולת בכח כל אחד ואחד למשול על עצמו.
ממכתב ו' שבט תשי"ג



xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc - zekxa(oey`x meil)

,àeä ïâc ïéî àìå,mixerye mihgn ueg mipind zray lk epiidc §Ÿ¦¨¨
Bà`edyøîBà ìàéìîb ïaø ,út BàNò àìå ,ïâc ïéîeixg` jxan ¦¨¨§Ÿ£¨©©¨©§¦¥¥
ìLíéøîBà íéîëçå ,úBëøa Ljxanúçà äëøae .yly oirnìk ¨Ÿ§¨©£¨¦§¦§¨¨©©Ÿ

ïaø ,ïçBãå æøBà út ïBâk ,ïâc ïéî àìå ,ïéðénä úòáMî àì BðéàL¤¥Ÿ¦¦§©©¦¦§Ÿ¦¨¨§©¤¨©©¨
,øîBà ìàéìîbeixg` jxanìL ïéòî úçà äëøaíéîëçå ,L ©§¦¥¥§¨¨©©¥¥¨Ÿ©£¨¦

íeìk àìå ,íéøîBàewlgpy ixd .zeytp `xea eilr mikxany ± §¦§Ÿ§
`xea e` ,yly oirn fxe` lr mikxan m` ,opaxe l`ilnb oax

.zeytp
:`xnbd zl`eyàzîé÷Bà éàîaz` zx`iae zcnrd dna ± §©¦§¨

,`ziixad,ìàéìîb ïaøk,ok m`,àLéøc àôéñ àîéà,dxn`y §©¨©§¦¥¥¨¥¨§¥¨
,zt mdn dyry xg` mlyiay mihgy,úBîéi÷ úBñeøtä ïéà íà¦¥©§©¨
e ,úBðBæî éðéî àøBa äéìò Cøáî älçzaäëøa äéìò Cøáî óBqáì ©§¦¨§¨¥¨¤¨¥¦¥§§©§¨¥¨¤¨§¨¨

ìL ïéòî úçàépî ,L,df oic xne`d edin ±éày ,xn`p m` -ïaø ©©¥¥¨Ÿ©¦¦©¨
ìàéìîb,`tiqa x`eand oicd z` xn`y `pzd `ed ixdy ,`ed ©§¦¥
àzLäm`y ,denzl yi dzrn ±úBáúBkà,mixnz lr -àñéécàå ©§¨©¨§©©§¨

,zeyezk mihgn ieyrd liyaz lre ±ìàéìîb ïaø øîàjxany ¨©©¨©§¦¥
ìL,úBëøa Ls` ,genipe ,zt dligz didy xac lrïéà íà ¨Ÿ§¨¦¥

àéòaéî ,úBîéi÷ úBñeøtä,zekxa yly jxal jixvy oky lk ± ©§©¨¦©§¨
.yly oirn jxany x`ean `ziixaa eli`eàèéLt àlà¤¨§¦¨

`ziixadyïðaøjxan zeniiw zeqextd oi` m` jk meyne ,`id ©¨¨
,yly oirn,ïðaøcà ïðaøc àéL÷ ,éëä éàx`ean ef `ziixaay ¦¨¦©§¨§©¨¨©§©¨¨

z`aend `ziixaa eli`e ,yly oirn jxan fxe` lry opax exaqy
:`xnbd zvxzn .zeytp `xea mikxany x`ean lirl,àlà¤¨

íìBòìzrc `ziixadïðaø,`idéðúel `ziixaa zepyl yie ±éab §¨©¨¨§¦©¥
íeìk àìå åéìò Cøáî Bðéà óBqáìe ,æøBà.zeytp `xea mikxany - ¤§©¥§¨¥¨¨§Ÿ§

:gnw ea axerny liyaz oica oecl zxfeg `xnbdéàä ,àáø øîà̈©¨¨©
àèäéø[yace ony gnwn ieyrd liyaz-]éàì÷çcipa miyery ± ¦£¨§©§¨¥
,xtkdàçî÷ déa éLtîc,gnw daxd ea mipzepy ±Cøáîeilr §©§¦¥¦§¨§¨¥

àãéîñc ,àîòè éàî ,úBðBæî éðéî àøBad `ed eay zleqdy ±.øwéò ¥¦¥§©©£¨¦§¦¨¦¨
`hdix la`àæBçîc,xird ipa miyery ±àçî÷ déa éLtî àìc± ¦§¨§Ÿ©§¦¥¦§¨

,gnw mda miaxn mpi`yéàî ,Bøáãa äéäð ìkäL åéìò Cøáî§¨¥¨¨¤©Ÿ¦§¨¦§¨©
àLáec ,àîòè`ed ,day yacd ±øwéò.lk`ndøãäåaeye -øîà ©£¨§¨¦¨©£©¨©

éãéàå éãéà ,àáødn lr oiae ,xtkd ipa miyery dn lr oia ± ¨¨¦¦§¦¦
mikxan ,`fegn ipa miyeryìàeîLe áøc ,úBðBæî éðéî àøBa¥¦¥§§©§¥

eäééåøz éøîàc,mdipy exn` ±ìklk`nBa LiLobcúLîçî §¨§¦©§©§Ÿ¤¤¥£¥¤
,íéðénäe ,xwird `ed gnwd mlerl.úBðBæî éðéî àøBa åéìò ïéëøáî ©¦¦§¨§¦¨¨¥¦¥§

mdilr jxal ick ,ztl miaygp mixexit izn dpc `xnbd
:`ivendàöéáç éàä ,óñBé áø øîàzt ixexitn ieyr liyaz ± ¨©©¥©£¦¨

qtli`a lyeanedéa úéàcea yiy ±ïéøeøtmilecbälçza ,úéfk §¦¥¥¦©©¦©§¦¨
,dlik`d mcew ±óBqáìe ,õøàä ïî íçì àéöBnä åéìò Cøáî± §¨¥¨¨©¦¤¤¦¨¨¤§©
dlik`d xg`leìL åéìò Cøáî.úBëøa L`viagedéa úéìcoi`y ± §¨¥¨¨¨Ÿ§¨§¥¥

eaäëøa óBqáìe ,úBðBæî éðéî àøBa åéìò Cøáî älçza ,úéfk ïéøeøt¥¦©©¦©§¦¨§¨¥¨¨¥¦¥§§©§¨¨
ìL ïéòî úçà,Lmgl miaeyg zifk mda yiy mixexit wxy meyn ©©¥¥¨Ÿ
.dkxa oiprldì àðéîà àðî ,óñBé áø øîà,df oic cnel ip` oipn ± ¨©©¥§¨£¦¨¨

n ,`ivend mikxan zifk mixexit lryãîBò äéä ,àéðúcl`xyi §©§¨¨¨¥
áéø÷îeaixwdl odkl ozepe ±,íéìLeøéa úBçðîaixwd `l m` ©§¦§¨¦¨©¦

,miax mini zegpn.äfä ïîfì eðòébäå eðîi÷å eðééçäL Ceøa øîBà¥¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨©§©©¤
ïìèðzegpnl odkddìò éðúå ,õøàä ïî íçì àéöBnä Cøáî ,ïìëàì §¨¨§¨§¨§¨¥©¦¤¤¦¨¨¤§¨¥£¨

zegpnd lr dpyna exn`e ±(.dr zegpn),ïleëåzegpnd lk ± §¨
,ilka zeieyrdúéfk ïúúBtmizizt mze` dyere mrvea ± §¨©©¦

zifk milecb.`ivend jxan ,zifk mda yiy mixexit lry ixd .
ééaà déì øîà,sqei axl,äzòî àlàcenll ozipy xne` dz`y ¨©¥©©¥¤¨¥©¨

ok m` ,zegpnn ,`ivend mikxan elyazpy zifk mixexit lry

,øîàc ìàòîLé éaø éác àðúìzegpnd lkyïøéæçnL ãò ïëøBt §¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨©§¨©¤©£¦¨
ïzìñìc xn`z m`d ,gnw oirk eidiy cr mxxetn ±énð éëä± §¨§¨¨¦©¦

xaeqe df `pz wleg dkxa oiprl mb jkyéëeøa éòa àìcoi`y ± §Ÿ¨¥¨¥
zegpnd lr jxal jixvàîéz éëå .õøàä ïî íçì àéöBnäm`e ± ©¦¤¤¦¨¨¤§¦¥¨

,xnel dvxzénð éëäzegpnd lr mikxan oi` df `pzl zn`ay ± ¨¦©¦
,ok xnel dz` leki ike ,`ivend,àéðúäåm`yïlekî è÷ìlkn ± §¨©§¨¨©¦¨

ly xeriya mixexit ,zegpnd izizt,àeä õîç íà ,ïìëàå ,úéfk©©¦©£¨¨¦¨¥
,gqta mlk`eBúáBç éãé Ba àöBé íãà ,àeä ävî íàå ,úøk Leðò̈¨¥§¦©¨¨¨¥§¥¨

,çñtami`vei m`e ,zt `wec lek`l jixv dvn zlik`le ©¤©
,`ivend mdilr mikxane md zt i`ce ,dvn zaeg ici oixexita

:`xnbd zvxzn .`ivend mikxan zifkn zegt lr s`y ixdàëä̈¨
ïñøòLa ,ïðé÷ñò éàîadt`e ,dqir mixexitdn dyre xfgyk ± §©¨§¦©§¤¥§¨

:`xnbd dywn .zifk xeriya dkizg o`k yiy `vnpe ,aey mze`
àeäå ,àôéñ àîéà éëä éà,ung `ed m` zxk yepr `edy dn ± ¦¨¦¥¨¥¨§

k `l` df oi` ,dvn ici ea `veiy dneñøt úìéëà éãëa ïìëàL± ¤£¨¨¦§¥£¦©§¨
jxvpd onfdn xzei ,dteq cr dlik`d zligzn ddy `ly

,xkk ivg zlik`lïñøòLa éàåxfgyk zxacn `ziixad m`e ± §¦§¤¥§¨
dywi ,m`t`e dqir mixexitdn dyreéòaéî BìëàL ,ïìëàL éàä©¤£¨¨¤£¨¦¨¥

déìoi` eiykr ixdy ,cigi oeyla 'elk`y' xnel `ziixal did ± ¥
gken ,miax oeyla 'olk`y' dxn`y dnne ,zg` zt `l` o`k
mlerl :`xnbd zvxzn .mixxetn mlk`y zxacn `ziixady
,zt mixexitd miaygpy mrhde ,oqxir `lyk zxacn `ziixad

c meyn `edàáa ,ïðé÷ñò éàîa àëäeyrpy mixexita ±íçlî ¨¨§©¨§¦©§¨¦¤¤
,ìBãbmixexitd s` ,miiw mgldy oeiky ,elek qxtp `ly ¨

,mgld lk qxtp m` la` ,mgl `xwidl miaeyg zifkn mizegtd
mdilr mikxan oi`e ,mgl miaygp zifkn mizegtd mixexitd oi`

.`ivend
:`xnbd zl`eydìò äåä éàî.`viag oica dkldd zrxkd idn ± ©£¨£¨
:`xnbd daiyndéa úéìc áb ìò óà ,àöéáç éàä ,úLL áø øîà̈©©¥¤©£¦¨©©©§¥¥

.õøàä ïî íçì àéöBnä åéìò Cøáî ,úéfk ïéøeøteàeäå ,àáø øîà ¥¦©©¦§¨¥¨¨©¦¤¤¦¨¨¤¨©¨¨§
a `l` df oi` ,`ivend eilr mikxany dne ±àúéøBz déìò àkéàc§¦¨£¥¦¨

àîäðc.mgl zi`xn x`ez mixexitd lr yiy ± §©£¨
:dlg oiprl oipwexh `xwpd zta oicd dn zx`an `xnbd,ïéð÷Bøè§§¦

àúà éëå ,älça ïéáéiç`ayke -ïéáøxn` laal l`xyi ux`n ©¨¦©©¨§¦£¨¨¦
y.älçä ïî ïéøeèt ïéð÷Bøè ,ïðçBé éaø øîà:`xnbd zx`aneéàî ¨©©¦¨¨§§¦§¦¦©©¨©

àòøàc àaek ,ééaà øîà .ïéð÷Bøè`ly ,mine gnw ly dlila ± §§¦¨©©©¥¨§©§¨
.dxikd y`xay `neba dze` mite`y ,dqir eyrp,ééaà øîàå§¨©©©¥

.älçä ïî äøeèt ,àúéøè:`xnbd zx`aneàkéà ,àúéøè éàî §¦¨§¨¦©©¨©§¦¨¦¨
éøîàc`edy ,mixne` yi ±çzøî ìéabmine gnw ly dlila ± §¨§¦©¦§©©

lr mze` mikteye ,ska mze` eyga `l` ,dqir eyrp `ly
.zwqen `idyk dxikdéøîàc àkéàå`edyà÷cðäc àîäðmgl ± §¦¨§¨§¦©£¨§¦§§¨

,eze` migyene ,cetya mite`y wva `ede ,eced ux`a miyery
,mivia in e` onya eziit` onf lkéøîàc àkéàå`edyéeNòä íçì §¦¨§¨§¦¤¤¤¨

ìepnn zeyrçzeëmilibxe ,alge zytern ztn ieyrd lk`n ± ©¨
`ed jk meyne ,dnga eze` mite` df mgle ,lk`nd z` ea lahl

.dlgn xeht
:gzekl ieyrd mgl oica dxizq d`ian `xnbdéðzdpy -éaø ¨¥©¦

àéiç,`ziixaa.älçä ïî øeèt çzeëì éeNòä íçì:`xnbd dywn ¦¨¤¤¤¨§¨¨¦©©¨
,àéðz àäågzekl ieyrd mgl.älça áéiç:`xnbd zvxzníúä §¨©§¨©¨©©¨¨¨

`ed ,aiigy exn`y `ziixaa my ±àîòè éðz÷ãk±x`eany enk ¦§¨¨¥©£¨
,my exn`y ,dnvr `ziixaa mrhd,øîBà äãeäé éaøzt lk `ly ©¦§¨¥
`l` ,dlga zaiig gzekl dieyrdäéNòî[ztd ziiyr zxev±] ©£¤¨
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ezny ina cenr fl sc ± iyily wxtzekxa
àìå.ïâã ïéî:zekxa 'b eixg`l jixvy micen lkd zt e`yr m`y welig yi obc oinay

.åà:minkge b"x ewlgp el` mizya zt e`yr `ly `l` `ed obc oin m` s`éàîá
.àúîé÷åà:yly oirn zg` dkxa seqale ipzwc lirlc `eddl.àùéøã àôéñ àîéà â"øë

zeqextd oi` `tiq ipzwe dcic `yix `iddc dhgd z` qqekd iab ipznc 'ipzn `iddc

:'ek zeniiw.àúùäb"x xn` `qiic` elit`

zt e`yr `le obc oin e` `ziixza oizipzna

:zekxa 'b eixg` jxan.úåîéé÷ úåñåøôä ïéà
:did ynn zt ezlgzay.àéòáéîin genpyke

:`qiicn rxb.àéä ïðáø åàì àìàiab ixn`c

zt e`l genpyn inp i`de zg` dkxa `qiic

:`qiick iede `ed.àúëìäå:opiqxb `l.àèäéø
:dxcw uiag `ed.éàì÷çã:xtk ipaäéá éùôîã

.àçî÷:gnw ea miaxny.àæåçîã:jxk ipa

.àöéáçqtl`d jeza oixxtny wew"iiply oirk

:mgl.äì àðéîà àðîoikxan zifk oixext`c

:`ivend.äéä:cner l`xyi.úåçðî áéø÷îå
:daixwdl odkl dpzpe.åðééçäù êåøá øîåàm`

:miax mini df zegpn `iad `l.ïìëàì ïìèð
:odkd.äìò éðúåzgpn zegpnd lr opze xnelk

:zeiet` odyk zeaixwd zygxn zgpne zagn

.ïúúåô ïìåëådyere dvinw mcew orvea xnelk

mizt dze` zezt aizkck mizifk oizizt oze`

odilr jxan mizifk oizizt `nl` (a `xwie)

:`ivend.ïëøåôzagnd lr zeiet`d zegpnl

oxifgny cr dvinw mcew zygxnd lre

:ozlql.éîð éëäjxan ipzwc `d` biltc

:`ivend.ïìåëî è÷ì àéðúäå:zegpnd izizt

.'åë úéæëgqta ezaeg ici ea `vei xn`wcne

aizkc `id dyr zevnc dvn zlik` meyn

da aizkc opira mgl mzde zevn elk`z axra

`de `ivend jxane ied mgl `nl` iper mgl

ipzw `dc `id l`rnyi iax jgxk lr oizipzn

zifkn oizegt oizizta `nl` zifk olekn hwl

:i`w.ïñøòùá.o`t`e xfge cgi olabe xfgyk

:mkizeqixr oeyl oqxréãëá ïìëàù àåäå
.ñøô úìéëàlek`l ligzdyn ddyi `ly

xzei xeriyd zlik` xnby cr zifk xeriy

iedc mivia dpny ly xkk ivg zlik` ickn

dlik` xeriy sexiv edfy mivia drax` eivg

dil dede ztxhvn dlik`d oi` xzei ddy m`e

ea oi`e xgnl zif ivge meid zif ivg lke`k

:`ed ung m` zxk aeigàåäå ïñøòùá éàå
.åìëàù:dil irain cigi oeyl.ò"áä`lyae

aiygc ipzwc `de zxn`wcke `id oqxr

mgld on x`ype lecb mgln `aa mgl iedinl

iaiyg `l elek qxtp m` la` elek qxtp `ly

`ivend opikxan `le zifkn 'izegtd oizizt

:gqta dvn zaeg ici oda `vei oi`eàúéøåú
.'îäðã:mgld zi`xn x`ez.àòøàã àáåë

gnwe min ekeza ozepe dxika llg mewn dyer

:qtl`a oiyery enk.çúøî ìéáâgnw mipzep

dxikd lr 'ikteye ska oiygeae ilka mine

:zwqp `idyk.à÷ãðäã àîäðoite`y wva

ina e` onya cinz eze` migyene cetya

:onye mivia.çúåëì éåùòä íçìeze` oite` oi`

:dnga `l` xepza
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àöéáçzeqextdy onfa lirl `ipzde z"`e w"ewiiply enk i"yxt .oixext dia zi`c

l"ie zifk dia zi`c b"r` `ivend odilr jxai `l zeniiw zeqextd oi` 'eke

zifk oda oi`ya zeniiw zeqextd oi`e zifka epiid zeniiw zeqextd dil yxtn sqei axc

oeik l"ie `viag ixextl zegpn ixext sqei ax dncn ji`e z"`e inlyexia inp yxtn oke

hwlc dyw edine inc elyazpk onya oipbhpy

zegpn` `le oipind zyng` i`wc zifk olekn

i`ne elyazpya ixiin `l inp mzde yxt`y enk

`viag l"p jkl lyean `edy `viagl dncn

ici lr e` wxn ici lr cgi miwacpd oixext epiid

:oiwacp ody ixnzc `viag enk alg

äéäziad lra i"yxt .zegpn aixwne cner

didc `ed lecb wgece dgpn acpznd

`pyil oke aixwnd odka rnyn aixwne cner

odka d`xpe i`w odk`c rnyn olk`l olhp

zexnyn c"ke ezxnyna oey`x aixwdl cnerd

m` zxg` dxnyn zycgzn zay lke eid

minrt 'a `l` zxnyn dpi` dxnyn lk ok

epiigdy opikxan reaw onf mdl yiy oeike dpya

aixwd `ly odka ixiinc zegpnc i"yxitk `le

:mlern

è÷ì`xidp `le zegpn` i`wc i"yxit .olekn

`de 'eke `ed ung m`c xn`w ikid k"`c

dvn ze`a zegpnd lk (:ap 'c zegpn) opixn`

ipin lkn hwl w"de oipin zyng` i`wc d`xpe

:'ek zifk mingl

øîà.`ndpc `zixez dilr `ki`c `ede `ax

`le `ed d`xza `axc ol `niiw oke

`zixez `ki`c oeik zifk oixexta ediy opira

yexitl elyazp elit`e `ivend oiprl `ndpc

od zeniiw zeqextc inlyexia rnync `de i"yx

`ndpc `zixez zeidl jxc oky itl epiid zifka

`ki` zifkn zegta elit`c minrt la` zifka

epiidc d`xp .`ndpc `zixez :`ndpc `zixez

mipalzn mind m`e mina oixextd 'ipzepyk

oke `ndpc `zixez dil `lf` oixextd zngn

mina oixext oall u"inn cec epiax libx did

`ivend zkxa `la xgya olk`l ick dlila

y`x wfgziy ick xg`l `ly oefnd zkxa `laee

:dkldd cibdl lkeie

íçìepiide .dlgd on xeht gzekl ieyrd

dqir i"yxite micenlk e`yryk

dlg zkqna opixn` `dc dywe dnga miyainy

oipbteq eteqe dqir ezlgzy lk (d dpyn `"t)

dqir eteqe oipbteq ezlgzy lke dlga oiaiig

inp eteqe oipbteq ezlgzye dlga inp oiaiig

y"ilaipa ok m` z"x wqte dlgd on xeht oipbteq

`ivend odilr oikxan dqir ozlgzc y"`leyixe

dlgzne oipbteq oteqc it lr s` dlga oiaiige

dlg zevnc dlga oiaiig `wecc z"x l"x did

eidy li`ede mkizeqixr aizkc dqir ocera

`ivend on la` dlga oiaiig dqir dlgzn

lirl `dc p"le oipbteq md eiykrc mixeht

iab `ivend odilr jxan olk`l olhp ipzw

zegpndy oipbteq md eiykrc it lr s` dgpn

oiaiigc ab lr s` y"iiynixe .onya zepbehn

oi`e `ivendn oixeht dlgzn dqir eidy dlga

zilc zepefn ipin `xea `l` mdilr oikxan

yly oirn zkxa jk xg`e `ndpc `zixez edl

did l"f l`igi 'xe dlklkd lre dignd lr
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út BàNò àìå ïâc ïéî Bà àeä ïâc ïéî àìåâ"ø §Ÿ¦¨¨¦¨¨§Ÿ£¨©
ìL øîBàúåëøa L"ëçåàBðéàL ìk úçà äëøa ¥¨§¨Ÿ©§¨¨©©¨¤¥

ïçåãå æøBà út ïBâk ïâã ïéî àìå ïéðénä úòáMî àìŸ¦¦§©©¦¦§Ÿ¦¨¨§©¤§Ÿ©
â"øìL ïéòî úçà äëøa øîBàL"ëçåàíeìk àìå ¥§¨¨©©¥¥¨©§Ÿ§

àzîé÷Bà éàîa"økâïéà íà àLéøc àôéñ àîéà §©¦§¨§¥¨¥¨§¥¨¦¥
éðéî àøBa äéìò Cøáî älçza úBîéi÷ úBñeøtä©§©¨©§¦¨§¨¥¨¤¨¥¦¥
ìL ïéòî úçà äëøa äéìò Cøáî óBqáìe úBðBæîL §§©§¨¥¨¤¨§¨¨©©¥¥¨

éà épîâ"øàzLäúåáúåkààñéécàåøîàâ"ø ©¦¦©§¨©Ÿ¨Ÿ§©©§¨¨©
âàlà àéòaéî úBîéi÷ úBñeøtä ïéà íà úBëøa '§¨¦¥©§©¨¦¨£¨¤¨

àlà ïðaøcà ïðaøc àéL÷ éëä éà ïðaø àèéLt§¦¨©¨¨¦¨¥©§¨§©¨¨©§©¨¨¤¨
åéìò Cøáî Bðéà óBqáìe æøBà éab éðúe ïðaø íìBòì§¨©¨¨§¥©¥¤§©¥§¨¥¨¨

àèäéø éàä àáø øîà :íeìk àìåéàì÷çcéLôîã §Ÿ§¨©¨¨©¦£¨§©§¨¥§©§¥
Cøáî àçî÷ déaî"îáè"îàãéîñcàæBçîc øwéò ¥¦§¨§¨¥¦§¦¨¦¨¦§¨

äéäð ìkäL åéìò Cøáî àçî÷ déa éùôî àìc§Ÿ©§¥¥¦§¨§¨¥¨¨¤©Ÿ¦§¨
Bøáãaè"îéãéàå éãéà àáø øîà øãäå øwéò àLáec ¦§¨§¨¦¨§¨©¨©¨¨¦¥§¦¥
î"îáìàeîLe áøcéøîàcBa LiL ìk eäééåøz §©§¥§©§¥©§©§¨¤¥

úBðBæî éðéî àøBa åéìò ïéëøáî íéðénä úLîçîø"à ¥£¥¤©¦¦§¨§¦¨¨¥¦¥§
älçza úéæk ïéøeøt déa úéàc àöéáç éàä óñBé¥©£¦¨§¦¥¥¦§©¦©§¦¨
Cøáî óBqáìe õøàä ïî íçì àéöBnä åéìò Cøáî§¨¥¨¨©¦¤¤¦¨¨¤§©§¨¥

ìL åéìòälçza úéæk ïéøeøt déa úéìc úåëøa L ¨¨¨§¨Ÿ§¥¥¥¦§©¦©§¦¨
úçà äëøa óBqáìe úBðBæî éðéî àøBa åéìò Cøáî§¨¥¨¨¥¦¥§§©§¨¨©©

ìL ïéòîàéðúc dì àðéîà àðî óñBé áø øîà L ¥¥¨¨©©¥§¨©¦¨¨§©§¨
Ceøa øîBà íéìLeøéa úBçðî áéø÷îe ãîBò äéä̈¨¥©§¦§¨¦¨©¦¥¨
Cøáî ïìëàì ïìèð äfä ïîfì eðòébäå eðîi÷å eðééçäL¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨©§©©¤§¨¨§¨§¨§¨¥
úéæk ïúúBt ïleëå dìò éðúå õøàä ïî íçì àéöBnä©¦¤¤¦¨¨¤§¨¥£¨§¨§¨§©¦

ì"àéác àpúì äzòî àlà ééaàé"øøîàcïëøåt ©©¥¤¨¥©¨§©¨§¥§¨©Ÿ§¨
ïzìñì ïøéæçnL ãòð"äàéöBnä éëeøa éòa àìc ©¤©§¦¨§¨§¨§Ÿ¨¥§¥©¦

àîéz éëå õøàä ïî íçìð"äïlekî èwì àéðzäå ¤¤¦¨¨¤§¦¥¨§¨©§¨¦¥¦¨
ävî íàå úøk Leðò àeä õîç íà ïìëàå úéæk§©¦©£¨¨¦¨¥¨¨¥§¦©¨
éàîa àëä çñôa BúáBç éãé Ba àöBé íãà àeä¨¨¥§¥¨§¤©¨¨§©

éà ïñøòLa ïðé÷ñòéëäïìëàù àeäå àôéñ àîéà ¨§¦©§¤¥§¨¦¨¥¥¨¥¨§¤£¨¨
eìëàL ïìëàù éàä ïñøòLa éàå ñøt úìéëà éãëa¦§¥£¦©§¨§¦§¤¥§¨©¤£¨¨¤¨§
éàî ìBãb íçlî àáa ïðé÷ñò éàîa àëä déì éòaéî¦¨¥¥¨¨§©¨§¦©§¨¦¤¤¨©
áb ìò óà àöéáç éàä úLL áø øîà dìò äåä£¨£¨¨©©¥¤©£¦¨©©©
íçì àéöBnä åéìò Cøáî úéæk ïéøeøt déa úéìc§¥¥¥¦§©¦§¨¥¨¨©¦¤¤
àúéøBz déìò àkéàc àeäå àáø øîà õøàä ïî¦¨¨¤¨©¨¨§§¦¨£¥¦¨

àîäðcïéð÷åøèïéáø àúà éëå älça ïéáéiçø"àïðçBé §©£¨§Ÿ§¦©¨¦§©¨§¦£¨¨¦¨¨
ééaà øîà ïéð÷Bøè éàî älçä ïî ïéøeèt ïéð÷Bøè§¨¦§¦¦©©¨©§¨¦¨©©©¥
älçä ïî äøeèt àúéøè ééaà øîàå àòøàc àáek¨§©§¨§¨©©©¥§¦¨§¨¦©©¨

àkéà àúéøè éàîéøîàcàkéàå çzøî ìéabéøîàc ©§¦¨¦¨§©§¥©¦§©©§¦¨§©§¥
àîäðà÷cðäcàkéàåéøîàcçzeëì éeNòä íçì ©£¨§¦§§¨§¦¨§©§¥¤¤¤¨§¨
éðzälçä ïî øeèt çzeëì éeNòä íçì àéiç éaø ¨¥©¦¦¨¤¤¤¨§¨¨¦©©¨

àîòè éðz÷ãk íúä älça áéiç àéðz àäåøïàNò äéìò ïéçéëBî äéNòî øîBà äãeäé ' §¨©§¨©¨§©¨¨¨¦§¨¨¥©£¨§¨¥©£¤¨¦¦¨¤¨£¨¨
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ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc - zekxa(oey`x meil)

,àeä ïâc ïéî àìå,mixerye mihgn ueg mipind zray lk epiidc §Ÿ¦¨¨
Bà`edyøîBà ìàéìîb ïaø ,út BàNò àìå ,ïâc ïéîeixg` jxan ¦¨¨§Ÿ£¨©©¨©§¦¥¥
ìLíéøîBà íéîëçå ,úBëøa Ljxanúçà äëøae .yly oirnìk ¨Ÿ§¨©£¨¦§¦§¨¨©©Ÿ

ïaø ,ïçBãå æøBà út ïBâk ,ïâc ïéî àìå ,ïéðénä úòáMî àì BðéàL¤¥Ÿ¦¦§©©¦¦§Ÿ¦¨¨§©¤¨©©¨
,øîBà ìàéìîbeixg` jxanìL ïéòî úçà äëøaíéîëçå ,L ©§¦¥¥§¨¨©©¥¥¨Ÿ©£¨¦

íeìk àìå ,íéøîBàewlgpy ixd .zeytp `xea eilr mikxany ± §¦§Ÿ§
`xea e` ,yly oirn fxe` lr mikxan m` ,opaxe l`ilnb oax

.zeytp
:`xnbd zl`eyàzîé÷Bà éàîaz` zx`iae zcnrd dna ± §©¦§¨

,`ziixad,ìàéìîb ïaøk,ok m`,àLéøc àôéñ àîéà,dxn`y §©¨©§¦¥¥¨¥¨§¥¨
,zt mdn dyry xg` mlyiay mihgy,úBîéi÷ úBñeøtä ïéà íà¦¥©§©¨
e ,úBðBæî éðéî àøBa äéìò Cøáî älçzaäëøa äéìò Cøáî óBqáì ©§¦¨§¨¥¨¤¨¥¦¥§§©§¨¥¨¤¨§¨¨

ìL ïéòî úçàépî ,L,df oic xne`d edin ±éày ,xn`p m` -ïaø ©©¥¥¨Ÿ©¦¦©¨
ìàéìîb,`tiqa x`eand oicd z` xn`y `pzd `ed ixdy ,`ed ©§¦¥
àzLäm`y ,denzl yi dzrn ±úBáúBkà,mixnz lr -àñéécàå ©§¨©¨§©©§¨

,zeyezk mihgn ieyrd liyaz lre ±ìàéìîb ïaø øîàjxany ¨©©¨©§¦¥
ìL,úBëøa Ls` ,genipe ,zt dligz didy xac lrïéà íà ¨Ÿ§¨¦¥

àéòaéî ,úBîéi÷ úBñeøtä,zekxa yly jxal jixvy oky lk ± ©§©¨¦©§¨
.yly oirn jxany x`ean `ziixaa eli`eàèéLt àlà¤¨§¦¨

`ziixadyïðaøjxan zeniiw zeqextd oi` m` jk meyne ,`id ©¨¨
,yly oirn,ïðaøcà ïðaøc àéL÷ ,éëä éàx`ean ef `ziixaay ¦¨¦©§¨§©¨¨©§©¨¨

z`aend `ziixaa eli`e ,yly oirn jxan fxe` lry opax exaqy
:`xnbd zvxzn .zeytp `xea mikxany x`ean lirl,àlà¤¨

íìBòìzrc `ziixadïðaø,`idéðúel `ziixaa zepyl yie ±éab §¨©¨¨§¦©¥
íeìk àìå åéìò Cøáî Bðéà óBqáìe ,æøBà.zeytp `xea mikxany - ¤§©¥§¨¥¨¨§Ÿ§

:gnw ea axerny liyaz oica oecl zxfeg `xnbdéàä ,àáø øîà̈©¨¨©
àèäéø[yace ony gnwn ieyrd liyaz-]éàì÷çcipa miyery ± ¦£¨§©§¨¥
,xtkdàçî÷ déa éLtîc,gnw daxd ea mipzepy ±Cøáîeilr §©§¦¥¦§¨§¨¥

àãéîñc ,àîòè éàî ,úBðBæî éðéî àøBad `ed eay zleqdy ±.øwéò ¥¦¥§©©£¨¦§¦¨¦¨
`hdix la`àæBçîc,xird ipa miyery ±àçî÷ déa éLtî àìc± ¦§¨§Ÿ©§¦¥¦§¨

,gnw mda miaxn mpi`yéàî ,Bøáãa äéäð ìkäL åéìò Cøáî§¨¥¨¨¤©Ÿ¦§¨¦§¨©
àLáec ,àîòè`ed ,day yacd ±øwéò.lk`ndøãäåaeye -øîà ©£¨§¨¦¨©£©¨©

éãéàå éãéà ,àáødn lr oiae ,xtkd ipa miyery dn lr oia ± ¨¨¦¦§¦¦
mikxan ,`fegn ipa miyeryìàeîLe áøc ,úBðBæî éðéî àøBa¥¦¥§§©§¥

eäééåøz éøîàc,mdipy exn` ±ìklk`nBa LiLobcúLîçî §¨§¦©§©§Ÿ¤¤¥£¥¤
,íéðénäe ,xwird `ed gnwd mlerl.úBðBæî éðéî àøBa åéìò ïéëøáî ©¦¦§¨§¦¨¨¥¦¥§

mdilr jxal ick ,ztl miaygp mixexit izn dpc `xnbd
:`ivendàöéáç éàä ,óñBé áø øîàzt ixexitn ieyr liyaz ± ¨©©¥©£¦¨

qtli`a lyeanedéa úéàcea yiy ±ïéøeøtmilecbälçza ,úéfk §¦¥¥¦©©¦©§¦¨
,dlik`d mcew ±óBqáìe ,õøàä ïî íçì àéöBnä åéìò Cøáî± §¨¥¨¨©¦¤¤¦¨¨¤§©
dlik`d xg`leìL åéìò Cøáî.úBëøa L`viagedéa úéìcoi`y ± §¨¥¨¨¨Ÿ§¨§¥¥

eaäëøa óBqáìe ,úBðBæî éðéî àøBa åéìò Cøáî älçza ,úéfk ïéøeøt¥¦©©¦©§¦¨§¨¥¨¨¥¦¥§§©§¨¨
ìL ïéòî úçà,Lmgl miaeyg zifk mda yiy mixexit wxy meyn ©©¥¥¨Ÿ
.dkxa oiprldì àðéîà àðî ,óñBé áø øîà,df oic cnel ip` oipn ± ¨©©¥§¨£¦¨¨

n ,`ivend mikxan zifk mixexit lryãîBò äéä ,àéðúcl`xyi §©§¨¨¨¥
áéø÷îeaixwdl odkl ozepe ±,íéìLeøéa úBçðîaixwd `l m` ©§¦§¨¦¨©¦

,miax mini zegpn.äfä ïîfì eðòébäå eðîi÷å eðééçäL Ceøa øîBà¥¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨©§©©¤
ïìèðzegpnl odkddìò éðúå ,õøàä ïî íçì àéöBnä Cøáî ,ïìëàì §¨¨§¨§¨§¨¥©¦¤¤¦¨¨¤§¨¥£¨

zegpnd lr dpyna exn`e ±(.dr zegpn),ïleëåzegpnd lk ± §¨
,ilka zeieyrdúéfk ïúúBtmizizt mze` dyere mrvea ± §¨©©¦

zifk milecb.`ivend jxan ,zifk mda yiy mixexit lry ixd .
ééaà déì øîà,sqei axl,äzòî àlàcenll ozipy xne` dz`y ¨©¥©©¥¤¨¥©¨

ok m` ,zegpnn ,`ivend mikxan elyazpy zifk mixexit lry

,øîàc ìàòîLé éaø éác àðúìzegpnd lkyïøéæçnL ãò ïëøBt §¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨©§¨©¤©£¦¨
ïzìñìc xn`z m`d ,gnw oirk eidiy cr mxxetn ±énð éëä± §¨§¨¨¦©¦

xaeqe df `pz wleg dkxa oiprl mb jkyéëeøa éòa àìcoi`y ± §Ÿ¨¥¨¥
zegpnd lr jxal jixvàîéz éëå .õøàä ïî íçì àéöBnäm`e ± ©¦¤¤¦¨¨¤§¦¥¨

,xnel dvxzénð éëäzegpnd lr mikxan oi` df `pzl zn`ay ± ¨¦©¦
,ok xnel dz` leki ike ,`ivend,àéðúäåm`yïlekî è÷ìlkn ± §¨©§¨¨©¦¨

ly xeriya mixexit ,zegpnd izizt,àeä õîç íà ,ïìëàå ,úéfk©©¦©£¨¨¦¨¥
,gqta mlk`eBúáBç éãé Ba àöBé íãà ,àeä ävî íàå ,úøk Leðò̈¨¥§¦©¨¨¨¥§¥¨

,çñtami`vei m`e ,zt `wec lek`l jixv dvn zlik`le ©¤©
,`ivend mdilr mikxane md zt i`ce ,dvn zaeg ici oixexita

:`xnbd zvxzn .`ivend mikxan zifkn zegt lr s`y ixdàëä̈¨
ïñøòLa ,ïðé÷ñò éàîadt`e ,dqir mixexitdn dyre xfgyk ± §©¨§¦©§¤¥§¨

:`xnbd dywn .zifk xeriya dkizg o`k yiy `vnpe ,aey mze`
àeäå ,àôéñ àîéà éëä éà,ung `ed m` zxk yepr `edy dn ± ¦¨¦¥¨¥¨§

k `l` df oi` ,dvn ici ea `veiy dneñøt úìéëà éãëa ïìëàL± ¤£¨¨¦§¥£¦©§¨
jxvpd onfdn xzei ,dteq cr dlik`d zligzn ddy `ly

,xkk ivg zlik`lïñøòLa éàåxfgyk zxacn `ziixad m`e ± §¦§¤¥§¨
dywi ,m`t`e dqir mixexitdn dyreéòaéî BìëàL ,ïìëàL éàä©¤£¨¨¤£¨¦¨¥

déìoi` eiykr ixdy ,cigi oeyla 'elk`y' xnel `ziixal did ± ¥
gken ,miax oeyla 'olk`y' dxn`y dnne ,zg` zt `l` o`k
mlerl :`xnbd zvxzn .mixxetn mlk`y zxacn `ziixady
,zt mixexitd miaygpy mrhde ,oqxir `lyk zxacn `ziixad

c meyn `edàáa ,ïðé÷ñò éàîa àëäeyrpy mixexita ±íçlî ¨¨§©¨§¦©§¨¦¤¤
,ìBãbmixexitd s` ,miiw mgldy oeiky ,elek qxtp `ly ¨

,mgld lk qxtp m` la` ,mgl `xwidl miaeyg zifkn mizegtd
mdilr mikxan oi`e ,mgl miaygp zifkn mizegtd mixexitd oi`

.`ivend
:`xnbd zl`eydìò äåä éàî.`viag oica dkldd zrxkd idn ± ©£¨£¨
:`xnbd daiyndéa úéìc áb ìò óà ,àöéáç éàä ,úLL áø øîà̈©©¥¤©£¦¨©©©§¥¥

.õøàä ïî íçì àéöBnä åéìò Cøáî ,úéfk ïéøeøteàeäå ,àáø øîà ¥¦©©¦§¨¥¨¨©¦¤¤¦¨¨¤¨©¨¨§
a `l` df oi` ,`ivend eilr mikxany dne ±àúéøBz déìò àkéàc§¦¨£¥¦¨

àîäðc.mgl zi`xn x`ez mixexitd lr yiy ± §©£¨
:dlg oiprl oipwexh `xwpd zta oicd dn zx`an `xnbd,ïéð÷Bøè§§¦

àúà éëå ,älça ïéáéiç`ayke -ïéáøxn` laal l`xyi ux`n ©¨¦©©¨§¦£¨¨¦
y.älçä ïî ïéøeèt ïéð÷Bøè ,ïðçBé éaø øîà:`xnbd zx`aneéàî ¨©©¦¨¨§§¦§¦¦©©¨©

àòøàc àaek ,ééaà øîà .ïéð÷Bøè`ly ,mine gnw ly dlila ± §§¦¨©©©¥¨§©§¨
.dxikd y`xay `neba dze` mite`y ,dqir eyrp,ééaà øîàå§¨©©©¥

.älçä ïî äøeèt ,àúéøè:`xnbd zx`aneàkéà ,àúéøè éàî §¦¨§¨¦©©¨©§¦¨¦¨
éøîàc`edy ,mixne` yi ±çzøî ìéabmine gnw ly dlila ± §¨§¦©¦§©©

lr mze` mikteye ,ska mze` eyga `l` ,dqir eyrp `ly
.zwqen `idyk dxikdéøîàc àkéàå`edyà÷cðäc àîäðmgl ± §¦¨§¨§¦©£¨§¦§§¨

,eze` migyene ,cetya mite`y wva `ede ,eced ux`a miyery
,mivia in e` onya eziit` onf lkéøîàc àkéàå`edyéeNòä íçì §¦¨§¨§¦¤¤¤¨

ìepnn zeyrçzeëmilibxe ,alge zytern ztn ieyrd lk`n ± ©¨
`ed jk meyne ,dnga eze` mite` df mgle ,lk`nd z` ea lahl

.dlgn xeht
:gzekl ieyrd mgl oica dxizq d`ian `xnbdéðzdpy -éaø ¨¥©¦

àéiç,`ziixaa.älçä ïî øeèt çzeëì éeNòä íçì:`xnbd dywn ¦¨¤¤¤¨§¨¨¦©©¨
,àéðz àäågzekl ieyrd mgl.älça áéiç:`xnbd zvxzníúä §¨©§¨©¨©©¨¨¨

`ed ,aiigy exn`y `ziixaa my ±àîòè éðz÷ãk±x`eany enk ¦§¨¨¥©£¨
,my exn`y ,dnvr `ziixaa mrhd,øîBà äãeäé éaøzt lk `ly ©¦§¨¥
`l` ,dlga zaiig gzekl dieyrdäéNòî[ztd ziiyr zxev±] ©£¤¨

,äéìò ïéçéëBîm`y ,dlga zaiig `id m`ïàNò ¦¦¨¤¨£¨¨
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הנני בזה לברכו לשנה של הצלחה בעניינים הכלליים ובענייניו הפרטיים, בבריאות הנכונה לו ולבני־ביתו שי' ואשר בשנה זו ימלא השם 
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ממכתב ח' שבט תשי"ד



xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc - zekxa(ipy meil)

ïéáòk,ze`p ze`wqelbk dipt z` deyde dkxry ±ïéáéiç,dlga §¨¦©¨¦
m`yr m`e ,dlik`l mzeyrl ezrcy dlibyïéãenìk,mixqpk ± §¦¦

,mzxev lr citwd `lyíéøeètoiekzp dligzny gkeny ,dlgn §¦
.gzekl mzeyrl

:dkxa oiprl `rx`c `aeka oicd z` x`al zxfeg `xnbdøîà̈©
àòøàc àaek éàä ,óñBé áøì ééaà déìmine gnw ly dlila±] ¥©©¥§©¥©¨§©§¨
,[dxikay `neba zit`py dqir dpi`ydéålò ïéëøáî éàîdn ± ©§¨§¦¦¨¥

.eilr mikxandéì øîà,sqei ax el aiyd ±àeä àîäð úøáñ éî± ¨©¥¦¨§©©£¨
,`ivend eilr mikxane `ed zty ,jpd xeaq ikeàîìòa àìáeb§¨§¨§¨

àeä` ±,zt aygp epi`y ,mine gnw ly leaib `l` epiïéëøáîe§¨§¦
.úBðBæî éðéî àøBa déålò:`xnbd zxne`déúceòñ òá÷ àøèeæ øî ¦¨¥¥¦¥§©§¨¨©§§¥

déålò,`rx`c `aek lr ezcerq z` raw ±àéöBnä déålò Cøáe ¦¨¥¥¥¦¨¥©¦
å ,õøàä ïî íçìjxia dlik`d xg`ìLáø øa øî øîà .úBëøa L ¤¤¦¨¨¤§¨Ÿ§¨¨©©©©

ïäa àöBé íãàå ,éMà[`rx`c `aeka-]BúáBç éãézaeg ici-] ©¦§¨¨¥¨¤§¥¨
[dvn zlik`,àîòè éàî ,çñtay meyndéa ïðéø÷ éðBò íçì- ©¤©©©£¨¤¤¦¨¦©¥

xn`p dvnay(b fh mixac)iprd jxcy mgl ,epiidc ,'ipFr mgl'¤¤¦
eilr reawl jxcdy mgl `wec lek`l jixv oi`y ,elke`l
,dcerq eilr reawl jxcd oi`y `rx`c `aek s` `l` ,dcerq

.dvn oiprl zt aygp
éøîúc àLáec éàä ,éMà áø øa øî øîàå,mixnzdn `veid yac ± §¨©©©©©¦©§¨§©§¥

,àîòè éàî ,Bøáãa äéäð ìkäL déålò ïéëøáîepi` yacdy iptn §¨§¦¦¨¥¤©Ÿ¦§¨¦§¨©©£¨
k `l` ,ixtdn wlg aygp.àeä àîìòa äòéæ:`xnbd zxne`ïàîk ¥¨§¨§¨§©

,df oic iy` ax xa xn xn` in zhiyk ±àpz éàä ékzhiyk ± ¦©©¨
,df `pzïðúc(a"n `"it zenexz),õîBçå ,íéçetz ïééå ,íéøîz Lác ¦§©§©§¨¦§¥©¦§¤
úBiðåôñ,xivad seqa otba mix`ypd miaprn ieyrd uneg ± ¦§¨¦

,milyazn mpi` mlerlyúBøéô éî øàLe,[miapre mizifn ueg] §¨¥¥
,LîBçå ïø÷ áéiçî øæòéìà éaø ,äîeøz ìL,bbeya mdn dzy m` ¤§¨©¦¡¦¤¤§©¥¤¤¨¤

,ixtdn wlgl miaygp zexitd iny,øèBt òLBäé éaøåiny §©¦§ª©¥
mdilr lg `le ,md `nlra drif `l` ,ixtdn wlg mpi` zexitd
mikxan mixnz yac lry xn`y iy` ax xa xne .dnexz my

.ryedi iaxk xaq ,lkdy
àáøì ïðaøî àeää déì øîà,`ax z` micinlzdn cg` l`y ± ¨©¥©¥©¨¨§¨¨

eäî àîéøè.eilr mikxan dn ,wqexn epi`e ,zvw yezkd xac ± §¦¨©
déì øîà÷ éàî àáøc dézòcà äåä àìl`y dn `ax oiad `l ± Ÿ£¨©©§¥§¨¨©¨¨©¥

.epnnáéúéayi -àáøc dén÷ àðéáøe ,`ax iptl ±déì øîàeze`l §¦©¦¨©¥§¨¨¨©¥
`nixh efi` lr ,cinlzm`d ,zl`yéîLîeLczyizk ± §§§¥

ony mdn `ivedl eyzkpy oineyneyúøîà à÷,zl`y ±Bà ¨¨§©
éîèøe÷czezyl oii ea ozil ick dyrpy ,mekxk zyizk ±à÷ §§§¥¨
úøîà,zl`y ±éðöøeôc Bàlr zzl ick eyzkpy miapr zyizk ± ¨§©§§¨¥

cnz mzeyrl min mipvxgdúøîà à÷.zl`y ±éëäå éëäcà± ¨¨§©©§¨¦§¨¦
ixac jezn ,ezl`y dzid dn cinlzd z` `piax l`yy cera

,`piaxdézòãì àáø dé÷qà,cinlz eze` zpeek z` `ax oiad ± ©§¥¨¨§©§¥
edéì øîà,cinlzlúøîà à÷ éàcå àzìéLç`id jzpeek i`ce ± ¨©¥£¦§¨©©¨¨§©

,jern xac lr mikxan dn le`ylàúlî ïzøëcàåipzxkfde ± §©§©§¨¦§¨
,dkldàädn z` ±éøîz éàä ,éqà áø øîàcmixnzd el` ±ìL ¨§¨©©©¦©©§¥¤

,àîéøè ïäî úBNòì øzeî ,äîeøz,jka dnexzd z` ciqtn epi`y §¨¨©£¥¤§¦¨
,`zerixbl iepiy dpi` mixnzd zyizkyøeñàåz` zexyl §¨

mina mixnzd,øëL ïäî úBNòìoeik ,dnexzd z` ciqtn `edy ©£¥¤¥¨
`nixhy oeike .`zerixbl mipzyn ,xkiy mdn dyrpy mixnzy
s`y ,mcew didy enkn dpzyp `ly ,gken ,dnexz my eilr yi
ekxiay enk urd ixt `xea eilr jxal yie ,ixtl aygp `nixhd

:`xnbd dwiqn .myzky mcew mixnzd lràúëìäådkldde ± §¦§§¨
c ,`idàîéøè eäðéãáòå éøîz,meyzky mixnz ±eäééålò ïéëøáî ©§¥§¨§¦§§¦¨§¨§¦¦¨©§

,àîòè éàî ,õòä éøt àøBacàøwéòîãk éîéé÷ eäééúlîadny ± ¥§¦¨¥©©£¨§¦§©§¨§¦¦§¥¦¨¨
.dligzn eidy enk md oiicre ,iepiy aygp epi` myzky

:`xnbd zxne`àúézL,zeilwn ieyry gnwn ieyrd liyaz ± ©¦¨
,øîà áøeilr mikxan,øîà ìàeîLe ,Bøáãa äéäð ìkäLmikxan ©¨©¤©Ÿ¦§¨¦§¨§¥¨©

eilréâéìt àìå ,àcñç áø øîà .úBðBæî éðéî àøBadfa ewlgp `le ± ¥¦¥§¨©©¦§¨§Ÿ§¦¦
`l` ,l`enye axàäipin `xea jxany ,l`eny xn`y dn ± ¨

xaecn zepefnadzlilay `zizy,äáòe ,gnw daxd da ozpyàä §¨¨¨
xaecn ,lkdy jxany ,ax xn`y dne ±adlilaäkøozp `ly ± §©¨

:`cqg ax x`ane .gnw daxd dadì éãáò äìéëàì äáòmiyer ± ¨¨©£¦¨¨§¦¨
eli`e ,dlik`l dze`dì éãáò à÷ äàeôøì äkødze` miyer ± ©¨¦§¨¨¨§¦¨

dilr jxan jk meyne ,dlik`l dzeyrl jxcd oi`e d`etxl
.lkdy
áéúîdywd -óñBé áø,`ziixaa epipy ,`cqg axlïéLçBaL ïéåLå ¥¦©¥§¨¦¤£¦

[dti eaxrl ska miqibn-]úezMä úà`zizy `id-] dkxd ¤©©
[`xnbd da dxaicy,úaMa,dyil meyn daexira oi`y oeik ©©¨

ïéúBLå`xwpd dwynéøönä íBúéæ.zayaCzòc à÷ìñ éàåm`e ± §¦¥©¦§¦§¦¨§¨©§¨
dkx `zizy zlik`ay ,xnel jzrca dler,ïéekî à÷ äàeôøì¦§¨¨¦©¥

,dywéøL éî úaMa äàeôø.zaya d`etx zeyrl xzen ike ± §¨©©¨¦¨¦
ééaà déì øîà,sqei axlàøañz àì zàåxaeq jpi` dz` ike ± ¨©¥©©¥§©§Ÿ¦§§¨

,zaya elke`l xzen d`etxl ieyr `ed m` s` dkx `zizyy
ïðz àäådpyna epipy ixde ±(:hw zay),íãà ìëBà ïéìëBàä ìk §¨§©¨¨¨¦¥¨¨

Ma äàeôøìäúBL ïé÷Lnä ìëå ,úadxn`y dnne ,d`etxl ¦§¨©©¨§¨©©§¦¤
oeik ,d`etxl ieyr `edy xac s`y rnyn 'milke`d lk' dpynd
ike ,zeywdl jl yi my s`e ,zaya elk`l xzen ,`ed lke`y

,zaya d`etx zeyrl xzenøîéîì Cì úéà äî àlàjl yi dn ± ¤¨©¦¨§¥©
c ,my dpyna xzidd mrha xnelïéekî à÷ äìéëàì àøáb± ©§¨©£¦¨¨¦©¥

m` s` xzen jk meyne ,dlik`l oiekzn dzeyd e` lke`dy
,d`etxl s` oiekznénð àëäc ,xnel yi `zizya o`k s` ±àøáb ¨¨©¦©§¨
ïéekî à÷ äìéëàìea oi` okle ,dlik`l oiekzn elke`d mc`dy ± ©£¦¨¨¦©¥

.zaya d`etx xeqi`àðéøçà àðLéìote`a df xac exn`y yie ± ¦§¨©£¦¨
,xg`äàeôøe ïéekî à÷ äìéëàì àøáb ,øîéîì Cì úéà äî àlà¤¨©¦¨§¥©©§¨©£¦¨¨¦©¥§¨

àéåä à÷ àìénîel d`a d`etxde ,dlik`l wx oiekzn epi`y ± ¦¥¨¨¨§¨
,`linn,énð àëä,xnel yi `zizyaäàeôøe ïéekî à÷ äìéëàì ¨¨©¦©£¦¨¨¦©¥§¨

àéåä à÷ àìénîel d`a d`etxde ,dlik`l wx oiekzn `edy ± ¦¥¨¨¨§¨
.`linn

:`xnbd zxne`(ìàeîLe) áøc àëéøöe,`ziixaa epipyy s` ± §¦¨§©§¥
,d`etxl cner `edy s`y ,zaya dkx `zizy lek`l xzeny

.eilr jxal aiigy ,eprinydl ax jxved ,`ed lke`éàäî éàc± §¦¥©
aygp `zizyy ,`ziixaa x`eany dn z` wx mircei epiid m`y

c ,eilr jxal aiigy rcei iziid `l ,zay iabl lke`àðéîà äåä£¨¨¦¨
lke`dy zaya wxy ,xnel leki iziidy ±,ïéekî à÷ äìéëàì©£¦¨¨¦©¥

àéåä à÷ àìénî äàeôøeaygp f` ,el d`a `linn d`etxde ± §¨¦¥¨¨¨§¨
,lke`l `zizydàëä ìáà,dkxad oiprl ,o`k ±älçzëìc ïåék £¨¨¨¥¨¦§©§¦¨
ïéekî à÷ äàeôøì,dlik`l `le d`etxl `l` oiekzn epi`y ±àì ¦§¨¨¦©¥Ÿ

éøáìïì òîLî à÷ ,ììk déålò C,ok xacd oi`y ax eprinyn ± §¨¥¦¨¥§¨¨©§©¨
`l`dépéî äàðä déì úéàc ïåékixdy ,`zizydn d`pd el yiy ± ¥¨§¦¥£¨¨¦¥

,lk`n xac `edéëeøa éòa.eilr jxal `ed jixv ± ¨¥¨¥
:dpyna epipy'åëå àéöBnä' øîBà àeä útä ìòL.'ux`d on mgl ¤©©©¥©¦

`"d mr] '`ivend' `id ztd lr dkxad oeyl m`d dpc `xnbd
:[daizd y`xa `"d ila] '`iven' e` ,[daizd y`xaïðaø eðz̈©¨¨

zt lek`l `ad ,`ziixaaøîBà àeä äî,ezkxaaïî íçì àéöBnä' ¨¥©¦¤¤¦
'õøàä.`"d mr -,øîBà äéîçð éaøxne`'õøàä ïî íçì àéöBî'- ¨¨¤©¦§¤§¨¥¦¤¤¦¨¨¤

.`"d ila
`edy ,xar oeyla dze` xnel yiy ,dkxad oeyla `ed llk
mgld ixdy ,ux`d on mgl `ived `edy xne`e 'd z` gayn

xak dzr lek`l `a `edyzyxtn df llk itl .ux`d on `vi
.dingp iaxe [`nw `pz] minkg ly zwelgnd z` `xnbd

a ,àáø øîàoeylòîLî ÷étàc éâéìt àì àîìò élek ,'àéöBî'- ¨©¨¨¦¦¥¨§¨Ÿ§¦¦§©¦©§©
xaky dzernyny micen minkg s`e ,ewlgp `l mi`pzd lk

epivn oky ,die`x oeyl efe ,xar oeyla ,`ivedáéúëcaezky ± ¦§¦
l`xyi ipa lr mrla ixaca(ak bk xacna),'íéøönî íàéöBî ìà'¥¦¨¦¦§¨¦

lr xacn mrlae ,mixvnn e`vi xaky xg`l xn`p df weqte
'm`iven' oeyldy gken ok m` ,xak mze` `ivedy d`vedd

.xar oeyla dzernynéâéìt ék,`ziixaa mi`pzd ewlgp dna ± ¦§¦¦
aoeyléøáñ ïðaø .'àéöBnä'oeyly mixaeq minkg ±'àéöBnä' ¦©¦©¨¨¨§¦©¦
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רכי
ezny in` cenr gl sc ± iyily wxtzekxa

.ïéáòë:d`yr mgllc dizrc ilb ze`p ze`wqelbk zthewne dkexr.ïéãåîìëmixqpk

oicenl el dyer (.ai sc a"t) ohw crena epipy eznbece mzqixr lr citwd `ly `nlra

:ezeqkl oii ly xeal oigel.àåä àîìòá äòéæ:urd ixt `xea eilr jxal ixt epi`eõîåçå
.úåéðåôñiteq:uneg odn miyere zinler milyazn oi`y miapr.ùîåçå ïø÷ áééçî

:bbeya epnn dzeyl.øèåô òùåäé 'øådrifc

jl oi`e eilr lg dnexz my oi`e `ed `nlra

cala miapre mizif `l` dwynl ozipd ixt

:iy` ax xa xnk epiide.åäî àîéøèoikxan dn

epi`e zvw yezkd xac lk `nixh mye eilr

:wqexn.àáøã àúòãà äåä àìoian did `l

:l`ey edn.ì"àefi` opaxn `eddl `piax

:l`ey dz` `nixh.éîèøå÷ãmiyzeky mekxk

:oizeye oii ea oipzepe eze`.éîùîåùã åà`ivedl

:opny.éðöøåôã åàjezl zzl miapr zyizk

:cnz zeyrl min mipvxgdàúìéùç àáø ì"à
.úøîà à÷z` `ax oiad `piax ixac jezn

iria enk ipzl`y jern xac l"` dl`yd

:(.bv sc) oileg zhigyc `zliygúåùòì øúåî
.àîéøè ïäî'zlinac `nl` dciqtn epi`y

:urd t"a dilr oikxan `ed ikdc oeike i`w

.àúéúùeyaizpy zeilw gnwn ieyrd lk`n

:migl milaydy cera xepzaäìéëàì äáò
.àãéáò:`niiw 'zlinae.ïéùçåáùska oiqibn

:einina dti eaxrl.éøöîä íåúéæyxetn

:(:an sc) migqt zkqna.äúåù íé÷ùîä ìëå
`kd `ied `linn d`etxe oiekn dlik`l `nl`

pb"d :'ek oiekn dlik`l ináøã àëéøöå
.ìàåîùå`ed lke`c zay oiprl `ipzc b"r`e

oerhc xninl jixhvi` zaya elk`l xzene

b"d :dkxaàì ïéåëî à÷ äàåôøìã ïåéë à"ãñã
.äéðéî éðäúîã ïåéë ì"î÷ äëøá éòáìixdy

:ikexa ira `ed lk`n.àúëìäåzekldne b"l

:`ed zelecb.òîùî ÷éôàã`de xak `ivedy

xak ixdy opira xarylc dpebd dkxa i`ce

zepdil `a `edy ux`d on dfd mgld `ived

:epnid.íéøöîî íàéöåî ìà áéúëãdxn`pyke

:e`vi xak mrla zyxt.íéî êì àéöåîäxake

:`ived.òîùî ÷éôîã øáñ äéîçð éáøåcizry

weqt xn`pyke mkz` `ivend aizkc `ivedl

oiicr min jl `ivende e`vi `l oiicr dynl df

:xacna mzeid ini lk `iven didúé÷éôàã
.ïåëúé:mkz` iz`vedy `ed ip`y
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dlgd on oixeht dwlgl ick wva ezqir dyer meyn dlga oiaiig y"iiynxie m` wteqn

dlg xeriy oiniyn oi`y owlgn minrt inp y"iiynxie iab `kd `xeriy eda zilc

ezlgzy xac lke wtqd liaya dkxa `la dlg gwil jixvn did j` zg` dxcwa

(.fl migqt) dry lk wxt opgei iaxk l"iiwc `ivendae dlga oiaiig dqir eteqe oipbteq

ibilte qtli` dyrna l"xe opgei 'x ibiltc

dqir eteqe oipbteq ezlgz epiidc dkx ezlilaa

min `la qtli`a e` dxika e` xepza dt`p m`

dt`pyk `l` aiig ded `lc l"q l"xc onye

eteqe oipbteq ezlgz oizipzn i`w `d`e xepza

opgei iaxe xeht qtli`a la` dlga aiigc dqir

wx dia opixw dqir eteq qtli` dyrnc aiign

`zi` ikdc qtli`a oiwyn didi `ly

dlga aiig eizgz xe`dy lk inlyexia

oikxan oi` y"ilip` la` `ivend eilr oikxane

`nlra `laeb `l` ied `lc `ivend eilr

mixeta enk ediilr dizcerq raw m` edine

mbe oipbteq ezlgzy xac lke `ivend jxan

onya oze` oipbhny oipbteq ipd oebk eteq

:dlgd on oixeht y"iipea oixewyøî`xhef

raw i` y"lip oke .dielr dizcerq raw

dev oke `ivend dilr oikxan dilr dizcerq

jxal odilr ozcerq oiraewy mixeta n"xd

didy dkxan oxhetl ick dlgz zta `ivend

:`l e` zeriaw ediizeriaw ded i` wteqnéàä
oiwyn oke .lkdy dielr oikxan ixnzc `yaec

opixn`ck xdvie yexizn xa zexit ipin lkn

ozpy ixiinc yxity b"dn iwet`le dlxr iab

zifk oda yi `nyc b"r` ocic xkye min okezl

ipin `xea eilr oikxan `l qxt zlik` icka

ixn`c l`enye axl 'it`e lkdy `l` zepefn

`xea eilr oikxan oipind zyngn ea yiy lk

oi`e mixery ynn eda ied `l `kd zepefn ipin

ea yiy meyn cere `nlra `nrh `l` xky

:lkdy xne` dizya cere zta `pixg` dielr

ïéåùåozep iab ibilt iqei 'xe iax .oiygeay

ipzwcn ixiin dyilwae oqxend jezl min

:mzd opiwiic ikde leab oeyl ipzw `le oiygeae

éàåin zaya d`etx dil icar d`etxl c"q

oi`e d`etxl exwry lkc oeikc xaeqc .ixy

:'eke zaya xeq` dlik` jxevl ezeyrl zelibx

àäålk hwpcn rnync .'eke oilke`d lk opz

ie`xy oeik d`etxl exwry lk 'it`c oilke`d

`xnbd wiqne lk hwpcn inc xity dlik`l

`ixy oizipznc `hiytc l`enye axc `kixve

l`enye axc la` d`etxl cnery it lr s`

`l d`etxl exwrc oeik `nip `lc opirny`

ipdznc oeik ol rnyn `w llk dilr jixal

`l` jxai `l mewn lkne ikexa ira dipin

zezyl m` ik cerql ieyr epi`y oeik lkdy

epi`e oipind zyngn ea yiy xac lk ok m`e

ea `veike xky oebk zezyl m` ik cerql ieyr

`zklde b"da wqt `peeb i`dke lkdy jxan

`zyilw zepefn ipin `xea jxan dar `zizy

`kid ziyrp d`etxly it lr s`e lkdy jxan

:jxan dipin d`pd dil zi`c
`zklde
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc - zekxa(ipy meil)

,jk bdep did m`yàîòè ïðéòîLàyexity dfa epcnln did ± ©§§¦©©£¨
eyxity itk `ed ,'mixvn zelaq zgzn mkz` `ivend' weqtd
micnel ep` '`ivend' oeyla jxan `edy oeiky ,minkg eze`
aezky weqta mb ok m`e ,xar oeyl `id '`ivend' oeyly jkn

.xar oeyla eyexit '`ivend'åcerïðaøk àúëìäc ïðéòîLà± §©§§¦©§¦§§¨§©¨¨
oeyly mixne`e dingp iax lr miwlegd minkgk dkldy

.dkxal die`x oeyl `ide ,xar oeyl `id '`ivend'àlàdzr ¤¨
øîàcezkxaa,ïì òîLî à÷ éàî ,'àéöBî''`iven' oeyla `ld §¨©¦©¨©§©¨

.dkxal die`x `idy micen mlek
:`xnbd zx`anãáòc eäéàåoeyla jxiae ok dyry mkg eze`e ± §¦§¨©

dvxy iptn ok dyry mrhd ,'`iven'àúâeìtî déLôð é÷etàì± §©¥©§¥¦§§¨
lkl die`x `idy oeyla jxale zwelgnd on envr `ivedl

.micen mlek day oeyla jxia okle ,zercd
:jxal yi oeyl efi`a dkld `xnbd zwqet,àúëìäåxnel yiy §¦§§¨

dkxaa'õøàä ïî íçì àéöBnä'meyn ,`ziixaa minkg ixack ©¦¤¤¦¨¨¤
ïì àîéé÷cepicia laewny ±kzhiyéøîàc ,ïðaøoeyld mby §¨§¨¨§©¨¨§¨§¦
'`ivend'òîLî ÷étàc,xar oeyla ,`ived xaky dzernyn ± §©¦©§©

.dkxal die`xd oeyl `ide
:dpyna epipy'åëå øîBà úB÷øéä ìòå.'dnc`d ixt `xea' §©©§¨¥

mdilr jxan m`d ,[milyean zewxi] zewly oipra dpc `xnbd
:`xnbd zxne` :'dnc`d ixt `xea'éðz÷dpyna `pzd dpy ± ¨¨¥

d lr jxanyúB÷øé,'dnc`d ixt `xea'úôc àéîecote`a ± §¨§¨§©
,jkn wcwcl yie .dpyna `id s` dzpypy ,ztl dnecdäî± ©

dy mykútxac `id `pzd dpyy,øeàä éãé ìò äpzLpLixdy ©¤¦§©¨©§¥¨
,zt ziyrpe xepza zit`p dqirdúB÷øé óà,`pzd dpyyénðmb ± ©§¨©¦

ote`a xaecn okøeàä éãé ìò epzLpLdf ote` lr s`e ,leyiaa ¤¦§©©§¥¨
yiy iptn ,'dnc`d ixt `xea' zewxid lr jxany dpynd dxn`

jk lre .dligzak 'ixt' my mdilràúàæ ,ééaàc déîMî éàðáø øî ¨©©§©¦§¥§©©¥Ÿ
úøîBàd lky cenll yi o`kn ±úB÷ìL[milyean zewxi-] ¤¤§¨

,'äîãàä éøt àøBa' ïäéìò ïéëøáîepzypy oeikny mixne` oi`e §¨§¦£¥¤¥§¦¨£¨¨
.mdly dkxad zipzyp leyiaaéànî),ok micnel ep` dnn ± ¦©

éðz÷cîlr dkxad oic `pzd dpyy jkn ±,úôc àéîec ,úB÷øé ¦§¨¨¥§¨§¨§©
xe`d ici lr zipzyp zte.(

:zewly lr dkxad oipra mi`xen`d zehiy d`ian `xnbdLøc̈©
epîe ,eðéaø íeMî ,àcñç áø,'epiax' `cqg ax edpiky `ed ine ± ©¦§¨¦©¥©

.'äîãàä éøt àøBa' íäéìò ïéëøáî úB÷ìL ,áø`cqg ax jiynd ©§¨§¨§¦£¥¤¥§¦¨£¨¨
,yxceìàøNé õøàî ïéãøBiä eðéúBaøå,laalepîe`ed ine ± §©¥©§¦¥¤¤¦§¨¥©

,jk dpekndïäéìò ïéëøáî úB÷ìL ,øîà ïðçBé éaøc déîMî ,àleò¨¦§¥§©¦¨¨¨©§¨§¨§¦£¥¤
,'Bøáãa äéäð ìkäL'dkxad zipzyp leyiaa epzypy oeiky ¤©Ÿ¦§¨¦§¨

zewxi lr enk 'dnc`d ixt `xea' mdilr mikxan oi`e ,mdly
lr dkxad oipra opgei iaxl ax oia zwelgn yiy `vnp .miig

.zewly
ax siqen :opgei iaxl ax oia zwelgn oi`y ayiin `cqg ax

,`cqgøîBà éðàåyiy micen mleke ,mdipia zwelgn oi`y ©£¦¥
mzkxay zewly yie 'dnc`d ixt `xea' mzkxay zewly

'exaca didp lkdy'y ,`ed dfa llkde ,ìkwxiàøBa' BúlçzL Ÿ¤§¦¨¥
,'äîãàä éøtokle ,ig elke`l mc` ipa jxcy wxi lk ,xnelk §¦¨£¨¨

xy`k ,'dnc`d ixt `xea' ezkxa ig `edykB÷ìL[elyia-] §¨
mc` ipa jxc oi`y ,dligza didy dnn rexb dyrpe dpzyp
`l` ,'dnc`d ixt `xea' eilr jxal oi` jkle ,lyean elke`l

ezkxa'Bøáãa äéäð ìkäL'.milk`n x`y lr mikxany enkìëå ¤©Ÿ¦§¨¦§¨§Ÿ
wxiBúlçzL[ig ecera-],'Bøáãa äéäð ìkäL'ipa jxc oi`y meyn ¤§¦¨¤©Ÿ¦§¨¦§¨

xy`k ,ig elke`l mc`B÷ìLdf ote`a ,ezlik` jxcl e`iade §¨
ezkxa okle ,ixtd zeaiyg xwir `ed.'äîãàä éøt àøBa'axe ¥§¦¨£¨¨

zewxi lr xaic ,'dnc`d ixt `xea' zewly lr mikxany xn`y
mikxany xn`y opgei iaxe ,milyean mlke`l mc` ipa jxcy
mc` ipa jxcy zewxi lr xaic ,'exaca didp lkdy' zewly lr

.miig mlke`l
:`xnbd zl`eyàîìLa,`cqg ax xn`y dn oaen ±ìkwxi ¦§¨¨Ÿ

BúlçzLezkxa ig ecera ±'Bøáãa äéäð ìkäL'xy`kB÷ìL ¤§¦¨¤©Ÿ¦§¨¦§¨§¨
ezkxadì úçkLî ,'äîãàä éøt àøBa'df oic dz` `ven ±àáøëa ¥§¦¨£¨¨©§©©¨§©§¨
[aexk-]à÷ìñå[cxz-]àø÷åmc` ipa jxc el` zewxiy ,[zrlc-] §¦§¨§¨¨

.'lkdy' mzkxa miig mcerae ,milyean mlke`làlàxn`y dn ¤¨
,`cqg ax cerìkwxi'äîãàä éøt àøBa' BúlçzLxy`kB÷ìL Ÿ¤§¦¨¥§¦¨£¨¨§¨

ezkxaìkäL','exaca didp,dì úçkLî éëéäipa jxc wxi dfi` ¤©Ÿ¥¦©§©©¨
.ig `weec elke`l mc`

:`xnbd daiynéîeúa dì úçkLî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨©§©©¨§¥
[miney-]ézøëåwx mlke`l mc` ipa jxc el` zewxiy ,[oiyixk-] §©§¥
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.ïðáøë:`ed wit`c `ivendc.ïì òîùî÷ éàî:efa micen lkdåðúùðù úå÷øé óà
.'åë:dnc`d ixt `xea ediilr oikxane iniiw ediizlina ikd elit`e.úå÷ìùwxi lk

:wely.àãñç áø ùøã:jk.åðéáø íåùî:axåðéúåáøå äîãàä éøô àøåá øîåà úå÷ìù
éáø øîà àìåò åäðéð ïàîå 'åë.ìëäù ïðçåé

:zwelgna xacd ixd.øîåà éðàåayiil

yie dnc`d ixt odn yi oiwelg opi`y mdixac

:lkdy odn.ìët"a ezlgzy ig lk`pd wxi

`zerixbl dizlnn diwt` ewly dnc`d

:izxke ineza dl iwen onwle lkdy jxane

.ìëåm` ezlgzny ig lk`il ekxc oi`y wxi

:jxan `ed lkdy ig elk`.å÷ìùe`iade

ixt `xea jxane eixt xwir `ed ezlik` jxcl

:dnc`d.ïîçð áø ùøã:jk.åðéáø íåùî
:l`enyäîãàä éøô àøåá êøáî úå÷ìù

.'åë åðéøáçå`lerl ixw `le aeyg ongp ax

:epizeax.øîåà éðàå ìëäù úå÷ìù øîàmdy

ixace iqei iaxe xi`n iaxc `zbelta oiwelg

od zewxi ipin lka opgei 'x ixace l`eny

lyean xn`c n"xk l`eny df lr df oiwelge

:iqei 'xk i`w opgei 'xe dizlna i`wïéàöåé
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:iper mgl dia opixwe devn.ìùåáîá àì ìáà
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:i`w dizlina dkxa oiprlcòá÷ ïîçð áø øîà
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iaxk eyeay rawe cnl lkdy lirl opgei 'x
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:opgei iax mya yxcnd.àøéæ 'ø äá éäú
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`a` xa `iigepi` ixd yxcnd zia zwelgna

:eilr welgl i`ck.ïéã ïî øáå ïéã ïî øáxal
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`ly di`x cer epl yi `iig iax lv` melk

:lkdy zewly einin opgei iax xn`ì"àå
.äîãàä éøô àøåái`w diwlyc b"r` `nl`

:dizlna.çéìî úéæ ìëàùdf geln didy

:gzexk giln (.er migqt) l"iwe mini dnk

.ïéùåáë àì ìáàdiepy `id xexn ly zewxia

oi`vei oi`y xnel (.hl sc) dry lk wxta

ediizlna e`l `nl` xexn meyn oiwely oda

:lyeann ith genip ied wely .iniiwïðéòáã
.àëéìå øåøî íòèixt my dkxa oiprl la`

:eilr
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enk lyean aeh jk lk `edy xac lky mixacd
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ברכות. פרק שישי - כיצד מברכין דף לח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

אם היה לימוד התורה תמיד בנחת ובשלווה, בוודאי שלא היינו מוזהרים כל־כך בתורתנו הקדושה שלא להתרשם מהמניעות ועיכובים 
מלימוד התורה וקיום המצוות.

ממכתב י"ז שבט תשי"ח



רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc - zekxa(ipy meil)

,jk bdep did m`yàîòè ïðéòîLàyexity dfa epcnln did ± ©§§¦©©£¨
eyxity itk `ed ,'mixvn zelaq zgzn mkz` `ivend' weqtd
micnel ep` '`ivend' oeyla jxan `edy oeiky ,minkg eze`
aezky weqta mb ok m`e ,xar oeyl `id '`ivend' oeyly jkn

.xar oeyla eyexit '`ivend'åcerïðaøk àúëìäc ïðéòîLà± §©§§¦©§¦§§¨§©¨¨
oeyly mixne`e dingp iax lr miwlegd minkgk dkldy

.dkxal die`x oeyl `ide ,xar oeyl `id '`ivend'àlàdzr ¤¨
øîàcezkxaa,ïì òîLî à÷ éàî ,'àéöBî''`iven' oeyla `ld §¨©¦©¨©§©¨

.dkxal die`x `idy micen mlek
:`xnbd zx`anãáòc eäéàåoeyla jxiae ok dyry mkg eze`e ± §¦§¨©

dvxy iptn ok dyry mrhd ,'`iven'àúâeìtî déLôð é÷etàì± §©¥©§¥¦§§¨
lkl die`x `idy oeyla jxale zwelgnd on envr `ivedl

.micen mlek day oeyla jxia okle ,zercd
:jxal yi oeyl efi`a dkld `xnbd zwqet,àúëìäåxnel yiy §¦§§¨

dkxaa'õøàä ïî íçì àéöBnä'meyn ,`ziixaa minkg ixack ©¦¤¤¦¨¨¤
ïì àîéé÷cepicia laewny ±kzhiyéøîàc ,ïðaøoeyld mby §¨§¨¨§©¨¨§¨§¦
'`ivend'òîLî ÷étàc,xar oeyla ,`ived xaky dzernyn ± §©¦©§©

.dkxal die`xd oeyl `ide
:dpyna epipy'åëå øîBà úB÷øéä ìòå.'dnc`d ixt `xea' §©©§¨¥

mdilr jxan m`d ,[milyean zewxi] zewly oipra dpc `xnbd
:`xnbd zxne` :'dnc`d ixt `xea'éðz÷dpyna `pzd dpy ± ¨¨¥

d lr jxanyúB÷øé,'dnc`d ixt `xea'úôc àéîecote`a ± §¨§¨§©
,jkn wcwcl yie .dpyna `id s` dzpypy ,ztl dnecdäî± ©

dy mykútxac `id `pzd dpyy,øeàä éãé ìò äpzLpLixdy ©¤¦§©¨©§¥¨
,zt ziyrpe xepza zit`p dqirdúB÷øé óà,`pzd dpyyénðmb ± ©§¨©¦

ote`a xaecn okøeàä éãé ìò epzLpLdf ote` lr s`e ,leyiaa ¤¦§©©§¥¨
yiy iptn ,'dnc`d ixt `xea' zewxid lr jxany dpynd dxn`

jk lre .dligzak 'ixt' my mdilràúàæ ,ééaàc déîMî éàðáø øî ¨©©§©¦§¥§©©¥Ÿ
úøîBàd lky cenll yi o`kn ±úB÷ìL[milyean zewxi-] ¤¤§¨

,'äîãàä éøt àøBa' ïäéìò ïéëøáîepzypy oeikny mixne` oi`e §¨§¦£¥¤¥§¦¨£¨¨
.mdly dkxad zipzyp leyiaaéànî),ok micnel ep` dnn ± ¦©

éðz÷cîlr dkxad oic `pzd dpyy jkn ±,úôc àéîec ,úB÷øé ¦§¨¨¥§¨§¨§©
xe`d ici lr zipzyp zte.(

:zewly lr dkxad oipra mi`xen`d zehiy d`ian `xnbdLøc̈©
epîe ,eðéaø íeMî ,àcñç áø,'epiax' `cqg ax edpiky `ed ine ± ©¦§¨¦©¥©

.'äîãàä éøt àøBa' íäéìò ïéëøáî úB÷ìL ,áø`cqg ax jiynd ©§¨§¨§¦£¥¤¥§¦¨£¨¨
,yxceìàøNé õøàî ïéãøBiä eðéúBaøå,laalepîe`ed ine ± §©¥©§¦¥¤¤¦§¨¥©

,jk dpekndïäéìò ïéëøáî úB÷ìL ,øîà ïðçBé éaøc déîMî ,àleò¨¦§¥§©¦¨¨¨©§¨§¨§¦£¥¤
,'Bøáãa äéäð ìkäL'dkxad zipzyp leyiaa epzypy oeiky ¤©Ÿ¦§¨¦§¨

zewxi lr enk 'dnc`d ixt `xea' mdilr mikxan oi`e ,mdly
lr dkxad oipra opgei iaxl ax oia zwelgn yiy `vnp .miig

.zewly
ax siqen :opgei iaxl ax oia zwelgn oi`y ayiin `cqg ax

,`cqgøîBà éðàåyiy micen mleke ,mdipia zwelgn oi`y ©£¦¥
mzkxay zewly yie 'dnc`d ixt `xea' mzkxay zewly

'exaca didp lkdy'y ,`ed dfa llkde ,ìkwxiàøBa' BúlçzL Ÿ¤§¦¨¥
,'äîãàä éøtokle ,ig elke`l mc` ipa jxcy wxi lk ,xnelk §¦¨£¨¨

xy`k ,'dnc`d ixt `xea' ezkxa ig `edykB÷ìL[elyia-] §¨
mc` ipa jxc oi`y ,dligza didy dnn rexb dyrpe dpzyp
`l` ,'dnc`d ixt `xea' eilr jxal oi` jkle ,lyean elke`l

ezkxa'Bøáãa äéäð ìkäL'.milk`n x`y lr mikxany enkìëå ¤©Ÿ¦§¨¦§¨§Ÿ
wxiBúlçzL[ig ecera-],'Bøáãa äéäð ìkäL'ipa jxc oi`y meyn ¤§¦¨¤©Ÿ¦§¨¦§¨

xy`k ,ig elke`l mc`B÷ìLdf ote`a ,ezlik` jxcl e`iade §¨
ezkxa okle ,ixtd zeaiyg xwir `ed.'äîãàä éøt àøBa'axe ¥§¦¨£¨¨

zewxi lr xaic ,'dnc`d ixt `xea' zewly lr mikxany xn`y
mikxany xn`y opgei iaxe ,milyean mlke`l mc` ipa jxcy
mc` ipa jxcy zewxi lr xaic ,'exaca didp lkdy' zewly lr

.miig mlke`l
:`xnbd zl`eyàîìLa,`cqg ax xn`y dn oaen ±ìkwxi ¦§¨¨Ÿ

BúlçzLezkxa ig ecera ±'Bøáãa äéäð ìkäL'xy`kB÷ìL ¤§¦¨¤©Ÿ¦§¨¦§¨§¨
ezkxadì úçkLî ,'äîãàä éøt àøBa'df oic dz` `ven ±àáøëa ¥§¦¨£¨¨©§©©¨§©§¨
[aexk-]à÷ìñå[cxz-]àø÷åmc` ipa jxc el` zewxiy ,[zrlc-] §¦§¨§¨¨

.'lkdy' mzkxa miig mcerae ,milyean mlke`làlàxn`y dn ¤¨
,`cqg ax cerìkwxi'äîãàä éøt àøBa' BúlçzLxy`kB÷ìL Ÿ¤§¦¨¥§¦¨£¨¨§¨

ezkxaìkäL','exaca didp,dì úçkLî éëéäipa jxc wxi dfi` ¤©Ÿ¥¦©§©©¨
.ig `weec elke`l mc`

:`xnbd daiynéîeúa dì úçkLî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨©§©©¨§¥
[miney-]ézøëåwx mlke`l mc` ipa jxc el` zewxiy ,[oiyixk-] §©§¥

`cqg ax xn` mdae ,milyean mlke`l jxcd oi`e ,miig mcera
elyazp xy`ke ,'dnc`d ixt `xea' mdilr jxan miig mceray

.'exaca didp lkdy' mdilr jxan
:ztqep drc d`ian `xnbdepîe ,eðéaø íeMî ïîçð áø Løcine ¨©©©§¨¦©¥©
,'epiax' ongp ax edpiky `edìàeîLàøBa' íäéìò ïéëøáî úB÷ìL , §¥§¨§¨§¦£¥¤¥

ìàøNé õøàî íéãøBiä eðéøáçå .'äîãàä éøt,laalepîe`ed ine ± §¦¨£¨¨©£¥¥©§¦¥¤¤¦§¨¥©
,jk `xwpdïäéìò ïéëøáî úB÷ìL ,øîà ïðçBé éaøc déîMî ,àleò¨¦§¥§©¦¨¨¨©§¨§¨§¦£¥¤

.'Bøáãa äéäð ìkäL'lr exaic opgei iaxe l`enyy ,ongp ax oiade ¤©Ÿ¦§¨¦§¨
yi ok`e ,`cqg ax wligy itk ewlig `le zewxid ipin lk

,ongp ax siqen .ef dklda mdipia zwelgn,øîBà éðàåzwelgny ©£¦¥
,opgei iaxe l`eny ly efú÷Bìçîa`id mi`pz.äéeðLewlgpy §©£¤§¨

zwelgn s`e ,eny z` lk`ndn lhan leyiad m` mi`pz
.x`aziy itke ,dfa dielz opgei iaxe l`eny

,zlyean dvn oipra ,`ziixaa mi`pz zwelgn `ian ongp ax
zwelgn dfa dleze gqta dvn zlik` zaeg ici da mi`vei m`d

:mi`xen`dàéðúc`ziixaa(`"id a"t migqt `ztqez),ïéàöBézaeg ici §©§¨§¦
gqta devn ly dvn zlik`÷é÷øa[dwc zt-]éeøMä,minaåok §¨¦©¨§

ìMeáîacalaeçBnð àlL'ipFr mgl' z`xwp dvndy ,eleyiaa ©§¨¤Ÿ¦©¤¤¦
(b fh mixac),df llka lyeande iexyd s`eéñBé éaøå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦§©¦¥

,éeøMä ÷é÷øa íéàöBé ,øîBà,'iper mgl' llka `edyàì ìáà ¥§¦§¨¦©¨£¨Ÿ
mi`veiçBnð àlL ét ìò óà ìMeáîalyazpy oeiky ,eleyiaa ©§¨©©¦¤Ÿ¦©

.'mgl' cer `xwp epi`y meyn ,'iper mgl' llka epi`
zwelgna dielz opgei iaxe l`eny zwelgny ,ongp ax xne`e
`xea' zewly lr mikxany xn`y l`enyy .iqei iaxe xi`n iax
edfe ,'ixt' my epnn lhia `l leyiady iptn enrh ,'dnc`d ixt
opgei iaxe .mgl my wiwxdn lhan epi` leyiady xi`n iaxk
iptn enrh ,'exaca didp lkdy' zewly lr mikxany xaeqd
lhia leyiady iqei iax zhiyk edfe ,'ixt' my lhan leyiady

.mgl my wiwxdn
:ongp ax ixac z` dgec `xnbd,àéä àìåiaxe l`eny zwelgn §Ÿ¦

,xnele zegcl xyt`y .ef mi`pz zwelgna dielz dpi` opgei
àîìò éleëcy mixaeq `ziixaa mi`pzd lky ±ïéëøáî úB÷ìL §¥¨§¨§¨§¨§¦

,'äîãàä éøt àøBa' ïäéìòixd dkxa oiprl ,elyazpy it lr s`y £¥¤¥§¦¨£¨¨
,dligzak mdíúä éñBé éaø øîà÷ àì ïàk ãòåxn`y dn lk ± §©¨Ÿ¨¨©©¦¥¨¨

,zlyean dvna mi`vei oi`y ,`ziixaa my iqei iaxíeMî àlà¤¨¦
c,dvn zevn zaeg ici z`vl ickïðéòadidiy mikixv ep` ±íòè §¨¦©©©

lye ,ävîzlyean dvnaàkéìokle ,dvn mrh oi` ±it lr s` ©¨¥¨
.da oi`vei oi` 'mgl' z`xwp oiicr `idy,àëä ìáàdkxad oipra £¨¨¨

,zewly lräãBî éñBé éaø eléôà,'dnc`d ixt `xea' jxany £¦©¦¥¤
.'ixt' my mda yi oiicry

zewly lry ,opgei iax mya `ler ixac z` d`iad lirl `xnbd
zhiy `id ef ok` m`d zxxan `xnbd .'exaca didp lkdy' jxan

:opgei iaxïéëøáî úB÷ìL ,ïðçBé éaø øîà ,àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨§¨§¨§¦
å .'äîãàä éøt àøBa' íäéìòeli`øîà úôé øa ïéîéða éaømyaéaø £¥¤¥§¦¨£¨¨§©¦¦§¨¦©¤¤¨©©¦

.'Bøáãa äéäð ìkäL' íäéìò ïéëøáî úB÷ìL ,ïðçBéewlgpy `vnp ¨¨§¨§¨§¦£¥¤¤©Ÿ¦§¨¦§¨
.zewly lr dkxad oipra ezhiy `id dn ,opgei iax icinlz

,÷çöé øa ïîçð áø øîàdkxady ,opgei iax mya `ler xn`y dn ¨©©©§¨©¦§¨
,'exaca didp lkdy' zewly lrì àleò òá÷dézLaLz`±] ¨©¨§©¦§¥

[eyeaiy,úôé øa ïéîéða éaøkdxeva ef dkld cnl `ler ,xnelk §©¦¦§¨¦©¤¤
drwzpy cr ,opgei iax mya ok xn`y oinipa iax ixack zyaeyn
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xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc - zekxa(iyily meil)

àøeòéL déì øöadkxa aiignd dlik` xeriyn epnn zgtp ± §©¥¦¨
.eixg` jxaln xeht opgei iax did ok m`e ,zifka `edy ,dpexg`

:`xnbd zvxzndéì øîà,dinxi iaxl `xif iax el aiyd ±éî ¨©¥¦
úøáñxeriyy dz` xaeq ike ±ïðéòa ìBãb úéfkick [mikixv ep`±] ¨§©©©¦¨¨¦©

xeriy `l` ,ok xacd oi` ,dpexg` dkxaa aiiglïðéòa éðBðéa úéfk©©¦¥¦¨¦©
,dflïðçBé éaøc dén÷ì eúééàc àeääå (àkéà àäå)zif eze`e ± §¨¦¨§©§©§§©¥§©¦¨¨

,opgei iax iptl e`iady gilnäåä ìBãb úéæ,[did-]áb ìò óàc ©¦¨£¨§©©©
àøeòéL déì Lt ,déúeðéòøâì deì÷Lcz` elhpy ab lr s`y ± §©§©§©§¦¥©¥¦¨

,dpexg` dkxaa aiige ,ipepia zif xeriy ea xzep oiicr ,epirxb
.eixg` opgei iax jxia okle

:ipepia zifk `ed dlik` xeriyy dgiken `xnbdïðúcepipyy ¦§©
dpyna(g"n f"it milk),eøîàL úéædlik` xeriy ea xryl yiy ©¦¤¨§

,mewn lkaå ,éðBðéa àlà ,ìBãb àìå ,ïè÷ àìipepiad zifdeäæ Ÿ¨¨§Ÿ¨¤¨¥¦§¤
`xwpdøîàå .'éøeâà'jk lrBîL 'éøeâà' àì ,eäáà éaøzifd ly ¨¦§¨©©¦£¨Ÿ¨¦§
,ipepiaddì éøîàå ,BîL 'éèeøáà' àlà[mixne` yie-]'éñeøîñ' ¤¨©§¦§§¨§¦¨©§¦

,'éøeâà' BîL àø÷ð änìå ,BîLmeynBðîML[eay onyd-]øeâà §§¨¨¦§¨§¨¦¤©§¨
[qpekn-]BëBúaea rela epi`e ,miapr dwynk ,epnn z`vl okene §

.mizeze migetz dwynk
dn :`xnbd zxxan .zewly lr dkxad idn oecl day `xnbd

mi`xen`d ewlgpy(:dl lirl)ixt `xea' zewlyd zkxa m`d
,'exaca didp lkdy' e` 'dnc`déàpúk àîéðxn`p m`d ± ¥¨§©¨¥

.oldl dyrndn cenll yiy itk ,mi`pz xak ea ewlgpy
:dyrn `xnbd d`ianøác dén÷ éáúé eåäc éãéîìz éøz eäðäc§©§§¥©§¦¥©£¨§¦©¥§©

àøt÷.`xtw xa iptl miayei eidy micinlz ipya dyrn didy ± ©¨¨
åéðôì eàéáälek`l `xtw xa lyáeøk,welyïé÷ñîøBãåoin-] ¥¦§¨¨§§§©§¦
wely [ayrúBibøôeew' enyy ser xya-].['`xàøt÷ øa ïúð ©§¦¨©©©¨¨

ïäî ãçàì úeLø[micinlzd ipyn-]Cøáìlr dpey`x dkxa §§¤¨¥¤§¨¥
.dkxad zaeg ici miaeqnd x`y z` `ivedle ,el` milk`nõô÷̈©

cinlzd [xdin-]úBibøtä ìò Cøáe.'exaca didp lkdy'åéìò âìâì ¥©©©©§¦¦§¥¨¨
Bøéáç.ipyd cinlzd -àøt÷ øa ñòkeä ìò àì ,øîàcinlz £¥¨©©©¨¨¨©Ÿ©©

dä ìò àlà ,ñòBk éðà Cøáîd cinlz.ñòBk éðà âìâìîxa yxit §¨¥£¦¥¤¨©©§©§¥£¦¥
,el xn`e blblnd lr eqrk z` `xtwEøéáç íà[jxand-]äîBc ¦£¥§¤

,íìBòî øNa íòè íòè àlL éîkmicwde ,eilr aiag xyad okle §¦¤Ÿ¨©©©¨¨¥¨
,aiagd lr jxaløæç .åéìò zâìâì äî ìò äzà`xtw xaàì ,øîàå ©¨©¨¦§©§¨¨¨¨©§¨©Ÿ

.ñòBk éðà Cøáîä ìò àlà ,ñòBk éðà âìâìîä ìò`xtw xa yxit ©©§©§¥£¦¥¤¨©©§¨¥£¦¥
jxand lr eqrk z`,øîàås` ,ip` dnz,ïàk ïéà äîëç íà §¨©¦¨§¨¥¨

ize` le`yl jixv jpi` iznkg iptne ,mkg ipi`y dz` xeaqy
ike ,mewn lkn ,jxal dn lr,ïàk ïéà äð÷æiptne ,ip` owf `ld ¦§¨¥¨

z` xehtle jxal milk`ndn dfi` lr ize` le`yl jl did izpwf
:`xnbd zniiqn .x`ydàðz,`ziixaa epipy ±íäéðLeipy±] ¨¨§¥¤

e eyprp [micinlzdeàéöBä àìz`ïúðLdze` z` eniiq `l ± Ÿ¦§¨¨
.da ezne ,dpy

xaq blblnde ,zeibxtd z` micwdl yiy xaq jxandy ,x`ean
:mzwelgn z` zxxan `xnbd .zewlyd z` micwdl yiyéàî± ©

,micinlzd zwelgn dzid dnéâìôéî à÷ àäa åàì`l m`d - ¨§¨¨¦§§¦
,jkaøáñ CøáîãdyúB÷ìL[oiwqnxecde aexkd]åd ok,úBibøt ¦§¨¥¨©§¨§©§¦

mzkxa,'Bøáãa äéäð ìkäL','lkdy'l mzkxa zipzyp zewlydy ¤©Ÿ¦§¨¦§¨
lky `vnp ,mzkxa efe ux`d on elecib oi`y xac md zeibxtde

,dey mzkxa mdiptly milk`ndCkìäd lk`nd [okl±]áéáç ¦§¨¨¦
`ed eilréãò,óeilr jxiae micwd eilr aiag xyad didy oeike ¨¦

.x`yd z` xhteåd eli`âìâìîe wlg,øáñyúB÷ìLmzkxaàøBa' §§©§¥¨©§¨¥
,'äîãàä éøte ,leyiad ici lr zipzyn dkxad oi`yúBibøô §¦¨£¨¨©§¦

mzkxa,'Bøáãa äéäð ìkäL'milk`nd zkxa oi`y `vnpe ¤©Ÿ¦§¨¦§¨
,dey mdiptlyéãò àøét Ckìäóon miaeyg zexitd jkitl ± ¦§¨¥¨¨¦

epwizy daeyg dkxa `idy meyn ,zncew mzkxae ,zeibxtd
ewlgp `xtw xa icinlzy ,`vnp .miaeyg mixac lr jxal

lirl mi`xen`d zwelgna(:dl)`id zewlyd zkxa m`d ,
.'dnc`d' e` 'lkdy'

:`xnbd dgec,àìzkxa idn `id mzwelgny gxkd oi` Ÿ

`l` .zewlydàîìò éleëcmixaeq el` micinlz ipyy ± §¥¨§¨
yå úB÷ìLokúBibøtmzkxa,'Bøáãa äéäð ìkäL'lk ok m`e §¨§©§¦¤©Ÿ¦§¨¦§¨

,dey mzkxa mdiptl e`iady milk`ndà÷ àøáñ éàäa àëäå§¨¨§©§¨¨¨
éâìôéî,ewlgp ef `xaqa o`ke ±øîjxand ±,øáñyi xy`ky ¦§§¦©¨©

d lk`nd ,dey mzkxay milk`n eiptláéáçeilréãò,óeilre ¨¦¨¦
,eilr miaiag eidy zeibxtd lr jxia okle ,jxan `edøîe± ©

blblnd,øáñyéãò áeøkóie`x eilre oiwqnxecde zeibxtdn ¨©§¨¦
meyn ,jxalïééæcexiag lr blbl okle ,mc`d z` oefl erahy ± §¨¦

.zeibxtd lr jxiay
:jezg ztl y`x lr dkxad idn dpc `xnbdék ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¦

àðeä áø éa ïðéåä`ed ,`ped ax ly eyxcn ziaa epiid xy`k ± £¦©¥©¨
ïì øîà.ef dkld [epl±]àzôìc éãéìbøb éðäzeztl iy`x mze` ± ¨©¨¨¥©§§¦¤§¦§¨
,miigàaø àîéøt eäðéîøtzekizgl qb jezig mze` jzg m` ± ¨§¦§§¦¨©¨

jxai ,mdn lek`l `ae ,zelecb,'äîãàä éøt àøBa'ztl zkxak ¥§¦¨£¨¨
mze` jzg m` j` .ezkxa zipzyp `l dfk jezigay ,mlyàîéøt§¦¨

àèeæmdilr jxai ,zephw zekizgl wc jezig ±äéäð ìkäL' ¨¤©Ÿ¦§¨
,'Bøáãaiax siqed .ezkxa zipzype rexb dyrp dfk jezigay ¦§¨
,`xifäãeäé áø éáì ïàúà éëåax ly eyxcn zial ep`a xy`ke - §¦£¨§¥©§¨

,dcediïì øîà,`ed oicdyéãéàå éãéàoia ,xnelk ,dfe df ± ¨©¨¦¦§¦¦
ezkxa ,zephw zekizga oiae zelecb zekizga,'äîãàä éøt àøBa'¥§¦¨£¨¨

,ezkxa zipzyp `l zephw zekizga s`yéôè eäðéîøôc éàäå± §©§¨§¦§§¥
`ed ,[zephw zekizgl] xzei mze` jzgy dne÷ézîðc éëéä ék¦¥¦§¦§¦

déîòètld ly enrh z` jka wizndl ick ±ewlgpy `vnpe .z ©§¥
zekizgl ekzgpy zeztl iy`x zkxaa dcedi axe `ped ax

.zewc
:gnw ea axerny wxi ly liyaz lr dkxad idn dpc `xnbd

àðäk áø éa ïðéåä ék ,éMà áø øîàly eyxcn ziaa epiid xy`k - ¨©©©¦¦£¦©¥©©£¨
`ed ,`pdk axïì øîà.ef dkld [epl±]à÷ìñc àìéLázliyaz-] ¨©¨©§¦¨§¦§¨

[oicxz lyàçî÷ da eLtî àìc,gnw ea zzl miaxn oi`y ± §Ÿ©§¨¦§¨
`id ezkxa,'äîãàä éøt àøBa'.lth gnwde xwir micxzdy itl ¥§¦¨£¨¨
liyaz j`àzôìc,[ztl ly-]éôè àçî÷ da eLtîcmiaxny ± §¦§¨§©§¨¦§¨§¥

`id ezkxa ,gnw ea zzl xzei,'úBðBæî éðéî àøBa'lr dkxad efy ¥¦¥§
zkxak liyazd lr jxal yi daexn gnwdy oeike ,lyean gnw

.gnwdåaeyøãäe `pdk ax ea xfg ±éãéàå éãéà ,øîàoia ,dfe df ± §£©¨©¦¦§¦¦
mzkxa ,ztl ly liyaz oiae ,`wlq ly liyazéøt àøBa'¥§¦

'äîãàä.lth gnwde ,liyazay wxid zkxakda éãLc éàäå ¨£¨¨§©§¨¥¨
çî÷éôè à,gnw xzei [ztl ly liyaza] ea lihdy dne ±é÷eaãì ¦§¨§¥§©¥

dì éãáò àîìòamyl `le ,ok miyer liyazd z` wacl wx ± §¨§¨¨§¦¨
.wxil lth `ed okle ,oefn

z` `xnbd d`ian ,oicxz ly liyaz zkxa lr oecipd ab`
:d`etxl ea yiy zlrezdïéãøz ìL ìéLáz ,àcñç áø øîà`ed ¨©©¦§¨©§¦¤§¨¦

ïkL ìëå ,íéðéòì áBèå ,álì äôéaeh `edy.íéòî éðáìdtiqen ¨¤©¥§¨¥©¦§¨¤¥¦§¥¥©¦
,`xnbdå ,ééaà øîàoicxz ly liyaza yiy zlrezdàeäwx ¨©©©¥§

éôz éaà áéúécdxicwd zzity mewn lr liyazd ayi xy`k ± §¨¦©¥¨¥
,dxikaedgizx aexnãéáòenk rnypd lew [rinyd ,dyr-]CBz' ¨¦
,'CBzc`n genipe ax leyia lyazd liyazdy oniq edfy

.eleyiaa
xg`l ,zewxi ly leyia in lr dkxad `id dn dpc `xnbd

:wxid z` mdn e`ivedyéì àèéLt ,àtt áø øîàheyt df xac ± ¨©©¨¨§¦¨¦
c ,ipiraà÷ìñk à÷ìñc àiîmzkxa oicxz ly leyia iny ± ©¨§¦§¨§¦§¨

,'dnc`d ixt `xea' ,oicxzd zkxakåokàzôìk àzôìc àiîin ± §©¨§¦§¨§¦§¨
,ztld zkxak mzkxa ztl ly leyiaåoké÷ìL eäleëc àiî §©¨§§§¨¥

é÷ìL eäleëkmzkxa miwelyd zewxid lk ly leyia in ± §§§¨¥
mnvr zewxid zkxakmpn` .éòa[l`y-]àúáéLc àiî ,àtt áø ¨¥©¨¨©¨§¦§¨

,liyaza epnn hrn mipzepy ,ayr oin] zay ly leyia in ±¤¤
,[eze` mi`iven jk xg`eéàîax x`an .mdilr mikxan dn ± ©

liyaza epnn mipzepyk m`d :wtqd iccv z` `tté÷ezîì§©¥
éãáò àîòèm`e ,liyazd ly enrh z` wznl ick z`f miyer ± ©£¨¨§¦

,zewxi ly leyia in lkk ,'dnc`d ixt `xea' mind zkxa okBà
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המשך צעמוד ס



רכה
ezny in` cenr hl sc ± iyily wxtzekxa

.àøåòéù äéì øöá:zifka dlik`e daizk dlik` ux`d zexit zkxa iabe.åøîàù úéæë
:zelik` lk xeriy oiprl.åëåúá øåâàdwynk ixta rlap epi`y epnn z`vl onefn

:miapr dwynk xeb` `l` mizeze migetz.ïé÷ñîøåãoixewy ayrn zewly od s`

o`k la` dcedi iaxa wgvi epiax ly `nw `aa yexita izi`x jk f"rla h"iylcw`

`nw `aaae o`k ip` izrny oke y"pext yxit

k"`c dcinrdl xyt` i`e y"pext (:fhw sc i"t)

lr jxae mcw ji`de urd t"a ezkxa ixd

miaeyg mixack mpi`e lkdy ozkxay zeibxtd

:lif`e yxtnck.øùá íòè íòè àìùdyrpe

:eilr aiag xyad.úåéâøôoixewy ser xya

:`"ixcxt.ïàë ïéà äð÷æel dide ip` owf `ld

x`y z` xehtl jxai odn dfi` lr ipl`yl

ztd z` ztll oi`a opi` elld mixace oipind

n `ly `l`opixn`e oi`a od dcerqd zng

ztd oi`e mdiptl dkxa oiperhc (:`n sc) onwl

:ozxhet.úå÷ìù øáñ êøáîãoiwqnxece aexkc

on elecb oi`y xac lrc zeibxtk ozkxa lkdy

oizipzna `pz mibce mivia xya oebk ux`d

:sicr aiag zeey mdizekxac oeike lkdy

.äîãàä éøô àøåá úå÷ìù øáñ âìâìîå`idy

el dide miaeyg mixacl dnvrl daeyg dkxa

:enicwdléãò áåøë.ïééæã ósc) onwl `ipzc

:d`etxl oicxze oefnl aexk (:cnéãéìâøâ
.àúôìã:zeztl iy`x.åäðéîøôx"iiyepn

:wxi zaipw oeyl f"rla.àèåæ àîéøô`zerixb

:i`w ig elk`yae `id.éôú éáàmewn lr

:dxicwd zzity.êåú êåú ãéáòåwelyy xnelk

jez lewk zrnyp ezgizx lewe c`n dgnpe

:jez.à÷ìñã àéî:oicxz ly liyaz.à÷ìñë
:dkxa oiprl.àúáéùãdxcwa hrn oipzepy wxi

:f"rla h"ip` elk`l `le `nlra wznl

.ãéáò àîòè é÷åúîìeliyaz inin lr oikxane

:dnc`d t"a.äá ïéà úáùädepzpyn dly caa

xeqi` meyn aey da oi` de`ivede dxcwa

ipzwcn `nlra urk dil dedc dnexz

:`ciar `nrhl n"y mrh dpzpyn.äîåðö úô
:zewc zenepv oke zexyl dxrwa dpzpy dyai

.äìëúù êéøöxazqixt mr `ivend zk

:`ed cnere qext i`de ztd on dqextd

.(àéìë) äñåøôàzqixt mr zxn`c oeik

:`zipd` i`ne `zeaiyg i`n dlkz dqextd
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øöáelit` eiptly dkxaa la` xeriy opirac eixg`ly dkxaa `wec epiid .`xeriy dil

xeq`c xeriykn zegtoiprl oia dlik` oiprl oia dkxa `la dfd mlera zepdil

ly qekn zezyl xdfil yi ok lr einbel `ln xeriy opira eixg`ly dkxaa la` dizy

oeik zeytp `xeaa xne` did i"xde zekxa 'b oirn eixg`l jxaiy ick einbel `ln dkxa

`xeriyn xivaa 'it` `id daeyg dkxa e`lc

oeikc d`xp `le zeax zeytp `xea opikxan

lrc ikid ik otbd lr cbpk depwz zeytp `xeac

ira inp zeax zeytp `xeaa `xeriy ira otbd

`d zif` jixa ikid opgei 'x inlyexiae `xeriy

`l elit`c dixa meyn xn`we `xeriy ied `l

zg` dcixt e` apr ly zg` dcixt `l` lk`

elit` oikxan dixaac meyn ikexa ira oenx ly

`kd rnynck ocic `xnb lr wlege zifkn zegt

did iqei x"de inlyexi ly ezenk dkld oi` k"`

eply `xnbd lr wleg epi` inlyexidy yxtn

`l ok m` glnpe mipirxbd exqedy ixiin `kdc

did m` 'it` mly elk` m` la` eziixak did

seqe dlgz eilr jxan oenx ly zg` dcixt

jkle mly did zifdy xeaq did 'lyexi `xnbe

dixac dcixt lk`c oipr eze`a uxzl jxved

jixac `kid inlyexia yi cere cgi miwleg opi`e

`pixg` lwye dicin ltpe dilkinl `qenxez`

zn`n `py i`n jixte izixg` `pnf ikexa ira

ipde ilf` ipde zezyl jxanc yexit mind

`kd ipyne zxg` mrt jxal v"`e edpip ipixg`

odl ekliy rcei didy dfl dlgzn ezrc ded

jexa xn`ie ecin eltiy rci `l `qenxeza la`

dkxa dedc meyn cre mlerl ezekln ceak my

dlhal dkxa lk lr xnel oekp oke dlhal

:e"lnkya.ïé÷ñîøåã`le .y"pext i"yxit

ixt `xea odilr oikxanc rnyn jenqac d`xp

d`xpe ikexa ira urd ixt `xea k"`e dnc`d

:aexk oin `edy

ïúðd`xpe .jxal odn cg`l zeyx `xtw xa

`d eixg` lya i`c eiptly dkxaa ixiinc

ixiine zexitd lr oipnfn oi`c (.ew oileg) opixn`

ztd lr `l` daqd mey epl oi` ep`e eaqda

zexita od xac lk lr cg` lk jxal jixv jkle

:oiia odáéáçipy el yi m` dkld oke .sicr

dnc`d ixt `xeae sicr aiag eiptl zexit ipin

ith zxxeanc exaca didp lkdyn `ticr

oind eze` lr jxaie zixwn dnvrl daeyge

yiy oind eze`y it lr s` dnc`d ixt ea jiiyy

zexit eiptl m`e eilr aiag lkdy eilr jxal

g`e zeey zekxadyjxai oipind 'fn `ed odn c

:iticrc oipind 'f ly eze` lr dlgz

àéîixt `xea dilr oikxan .`wlqk `wlqc

min `l` da oi`y it lr s` dnc`d

lr jxai xy`k odilr jxan zewxid mrhe

drif zexit inc lirl opixn`c b"r` zewxid

:wlgl yi `ed `nlraúôdxrwa dnepv

'xc `bilte ux`d on mgl `ivend dilr oikxan

`d eiptl dnly yi m` ixiin ikid z"`e .`iig

`l` `kil i`e sicr dnly r"kc jenqa opixn`

lirl opiwqn `d `iig 'x dlr bilt ikid dnepv

dnly enk iedc xaq iy` xa `iig ax dnepvd on rvae eiptl dnly `ki`c oebk l"ie `ndpc `zixez eda zi`e li`ed `ivend odilr oikxan zifk oda oi`y it lr s` oixext (:fl sc)

dcen dnly `kil i` la` sicr dnly okl mcew drevay oeike ztd zriva mr dkxad dlkzy opira ok m`e ztd mr dkxa dlkzy jixv l"q `iig 'xe [dilr jxan] daiag `idy xg`n

:ux`d on mgl `ivend mixextd lr jxaiy
`zklde
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ìBãb úéæk zøáñ éî déì øîà àøeòéL déì øöä©¥¦¨¨©¥¦¨§©§§©¦¨
àeääå (àkéà àäå) ïðéòa éðBðéa úéæk ïðéòaeúééàc §¦¨§©¦¥¦§¦¨§¨¦¨§©§©§

äåä ìBãb úéæ ïðçBé éaøc dén÷ì"òàcâäeì÷Lc §©¥§©¦¨¨©¦¨£¨§§¨§¨
déúeðéòøâìøeòéL déì Ltàì eøîàL úéæ ïðúc à §©§¦¥¨¥¦¨¦§©©¦¤¨§Ÿ

éaø øîàå éøeâà eäæå éðBðéa àlà ìBãb àìå ïè÷̈¨§Ÿ¨¤¨¥¦§¤£¦§¨©©¦
àlà BîL éøeâà àì eäáàéèeøáàBîLéøîàå ©¨Ÿ£¦§¤¨©§¦§§©§¥

dìéñeøîñåðîML éøeâà BîL àø÷ð änìå BîL ¨©§¦§§¨¨¦§¨§£¦¤©§Ÿ
eåäc éãéîìz éøz eäðäc éàpúk àîéð BëBúa øeâà̈§¥¨§©¨¥§©§§¥©§¦¥©£

áeøk åéðôì eàéáä àøt÷ øác dén÷ éáúéïé÷ñîøeãe ©§¥©¥§©©¨¨¥¦§¨¨§§§©§¦
úåibøôeõô÷ êøáì ïäî ãçàì úeLø àøt÷ øa ïúð ©§¦Ÿ¨©©©¨¨§§¤¨¥¤§¨¥¨©
Cøáeìòäàøt÷ øa ñòk Bøéáç åéìò âìâì úåibøt ¥¥©©©§¦Ÿ¦§¥¨¨£¥¨©©©¨¨

âìâìîä ìò àlà ñòBk éðà Cøáîä ìò àì øîà̈©Ÿ©©§¨¥£¦¥¤¨©©§©§¥
íòè íòè àlL éîk äîBc Eøéáç íà ñòBk éðà£¦¥¦£¥§¤§¦¤Ÿ¨©©©

äî ìò äzà íìBòî øNazâìâìøîàå øæç åéìò ¨¨¥¨©¨©¨¦§©§¨¨¨¨©§¨©
éðà Cøáîä ìò àlà ñòBk éðà âìâìnä ìò àìŸ©©§©§¥£¦¥¤¨©©§¨¥£¦
àðz ïàk ïéà äð÷æ ïàk ïéà äîëç íà øîàå ñòBk¥§¨©¦¨§¨¥©¦§¨¥©¨¨
éâìôéî à÷ àäa åàì éàî ïúpL eàéöBä àì íäéðLe§¥¤Ÿ¦§¨¨©©§¨¨¦§§¥

CøáîcBøáãa äéäð ìkäL úåibøôe úB÷ìL øáñ ¦§¨¥¨©§¨©§¦Ÿ¤©Ÿ¦§¨¦§¨
éãò áéáç CkìäóeúB÷ìL øáñ âìâìîô"áäîãàä ¦§¨¨¦¨¦§©§¥¨©§¨¨£¨¨

Ckìä Bøáãa äéäð ìkäL úBiâøtàøétéãòàì ó ©§¦¤©Ÿ¦§¨¦§¨¦§¨¥¨¨¦Ÿ
"ëcòàëäå Bøáãa äéäð ìkäL úåibøôe úB÷ìL §§¨©§¦Ÿ¤©Ÿ¦§¨¦§¨§¨¨

éãò áéáç øáñ øî éâìôéî à÷ àøáñ éàäaøîe ó §©§¨¨¨¦§§¥©¨©¨¦¨¦¨
éãò áeøk øáñóïéiæcøîàøáø éa ïðéåä ék àøéæ ' ¨©§¨¦§©¥¨©¥¨¦£¦¨¥©

éðä ïì øîà àðeäéãéìbøbàîéøt eäðéîøt àzôìc ¨¨©¨¨¥©§§¦¥§¦§¨§©¦§§¦¨
àaøà"äôáéëå Bøáãa äéäð ìkäL àèeæ àîéøt ©¨§¦¨¨¤©Ÿ¦§¨¦§¨§¦

éãéàå éãéà ïì øîà äãeäé áø éáì ïàúàà"äôá £¨¨§¥©§¨¨©¨¦¥§¦¥
éàäåcéëéä ék éôè eäðéîøô÷ézîðcdéîòèøîà §©¦§©¦§§¥¦¥¦§¦§¦©£¥¨©

éLà áøàìéùáz ïì øîà àðäk áø éa ïðéåä ék ©©¦¦£¦¨¥©©£¨¨©¨©§¦¨
àìc à÷ìñceLôîäîãàä éøt àøBa àçî÷ da §¦§¨§Ÿ©§¨¦§¨¥§¦¨£¨¨

àzôìccúBðBæî éðéî àøBa éôè àçî÷ da eLôî §¦§¨§©§¨¦§¨§¥¥¦¥§
éôè àçî÷ da éãLc éàäå äîãàä éøt àøBa éãéàå éãéà øîà øãäåé÷eaãìéãáò àîìòa §¨©¨©¦¦§¦¦¥§¦¨£¨¨§©§¨¥¨¦§¨§¥§©¥§©§¨©§¥

íéðéòì áBèå álì äôé ïéãøz ìL ìéùáz àcñç áø øîà dì"ëåùééaà øîà íéòî éðáì ¨¨©©¦§¨©§¦¤§¨¦¨¤©¥§¨¥¨¦§¦§¥¥©¦¨©©©¥
éaà áéúéc àeäåéôzà÷ìñc àiî éì àèéLt àtt áø øîà Cez Cez ãéáòåkà÷ìñ §§¨¥©¥§¦§¨¦¨©©¨¨§¦¨¦©¨§¦§¨§¦§¨

àzôìc àiîekéàî àzáéLc àiî àtt áø éòa é÷ìL eäleëk é÷ìL eäleëc àiîe àzôì ©¨§¦§¨§¦§¨©¨§§§¨¥§§§¨¥¨¥©¨¨©¨§¦§¨©
é÷ezîìdì éãáò àîäeæ éøeaòì Bà éãáò àîòèù"úïéà äøéãwa íòè äðúpMî úáMä §©¥©£¨©§¥§©¥£¨©§¥¨©¤¤¦¤¨§¨©©©§¥¨¥

dpéî òîL íéìëBà úàîeè äànhî dðéàå äîeøz íeMî daé÷ezîìdì éãáò àîòè ¨¦§¨§¥¨¦©§¨§©¨¦§©¦¨§©¥©£¨©§¥¨
út éLà øa àéiç áø øîà dpéî òîLäîeðö'øc àâéìôe àéöBnä äéìò ïéëøáî äøòwa §©¦¨¨©©¦¨©©¦©§¨©§¨¨§¨§¦¨¤¨©¦§¦¨§

øîàc àéiçøéøö àéiç 'é÷úî útä íò äëøa äìëzL Cäîeðö àðL éàî àáø dì ó ¦¨§¨©¦¨¨¦¤¦§¤§¨¨¦©©©§¦¨¨¨©§¨§¨
äøîb äñeøtà äøîb à÷ ék énð útä ìò àéìk à÷ äñeøtà äëøa àéìk éëc íeMî àìc§Ÿ¦§¦©§¨§¨¨©§¨¨©§¨©©©©¦¦¨¨§¨©§¨¨§¨
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xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc - zekxa(iyily meil)

:'`ivend' zkxae ztd zriva xcq oipra `iig iax lr wleg `ax
,àáø øîà àlà,`id jk ztd zriva xcqCøáî,dligz '`ivend' ¤¨¨©¨¨§¨¥

Ck øçàådkxad z` miiqny xg`l ±òöBa`vnpe ,ztd z` §©©¨¥©
.dnly zt lr dteq cr dkxad z` jxany

:`xnbd zxne` .ef zwelgna minkgd bdpn z` d`ian `xnbd
éòcøäð,`rcxdpa daiyid ipa ±éãáò[mibdep ,miyer±]kixacéaø §©§§¥¨§¦§©¦
àéiç.dkxad meiq mr reval xn`yéãáò ïðaøåmibdep minkge ± ¦¨§©¨¨¨§¦

kixacàáødtiqen .rvea jk xg`e '`ivend' jxany xn`y §¨¨
:`xnbdíà éì äøîà ,àðéáø øîà,[in`-]ãéáò Ceáàdyr jia` ± ¨©©¦¨¨§¨¦¥£¨¦

kixacéøö ,àéiç éaø øîàc ,àéiç éaøäìëzL Cdäëøazr dze`a §©¦¦¨§¨©©¦¦¨¨¦¤¦§¤§¨¨
íòzrivaéãáò ïðaøå ,útämibdep minkge -kixacàáøwlgy ¦©©§©¨¨¨§¦§¨¨

.eilr
:`xnbd dwiqnàúëìäå`id dkldde ±Cøáî øîàc ,àáøk §¦§§¨§¨¨§¨©§¨¥

'`ivend'òöBa Ck øçàå.ztd z` §©©¨¥©
xehtle zg`d lr '`ivend' jxale ,zexkk izyn zt lek`l `ad
ceak iptn ,xzei dlernd ztd lr jxal jixv ,dipyd z`

n d`iane ,zta zepey zelrn lr dpc `xnbd .dkxadzwelg
:mlyd zlrnaíäéðôì eàéáä ,øîzéàlek`lïéúéútdpi`y zt ± ¦§©¥¦¦§¥¤§¦¦

dnlyïéîìLez` xehtle zg`d lr jxal `ae ,dnly zt ± §¥¦
,dzxag,àðeä áø øîàdvx m`øèBôe ïéúéútä ìò Cøáîezkxaa ¨©©¨§¨¥©©§¦¦¥

.ïéîìMä úàdlrn zaygp dpi` mlyd zlrn `ped ax zrcly ¤©§¥¦
.dvxiy dn lr jxai okle ,dkxa oiprlïðçBé éaøåax lr wlg §©¦¨¨

e `ped,øîàztøçáenä ïî äåöî ,äîìLzenilyy ,dilr jxal ¨©§¥¨¦§¨¦©§¨
.dkxa oiprl dlrn `id ztd

lr dticr `idy ,mixery zt lr mihig zt zlrna dpc `xnbd
jxal devny xn`y opgei iax s`e :`xnbd dtiqen .mlyd zlrn
cg` oinn zeieyr zexkkd izy xy`k `weec edf ,mlyd lr

,[mixery ly odizy e` mihig ly odizy]ìáàmdiptl e`iad m` £¨
lek`läñeøt[zt zkizg-]e ïéhç ìLzt,ïéøBòOä ïî äîìLzte §¨¤¦¦§¥¨¦©§¦

tn dlern mihig`idy dlrn yi dqextly `vnpe ,mixery z
l dfa ,mlyd zlrn z` yi dnlyle ,mihignìkä éøáciaxl s`] ¦§¥©Ÿ

[opgeiä ìò Cøáîd ztøèBôe ,ïéhç ìL äñeøtezkxaaä úàzt §¨¥©©§¨¤¦¦¥¤©
d,ïéøBòN ìL äîìM,mixery zt itlk mihig zt zlrny meyn §¥¨¤§¦

.mlyd zlrn lr dticr
,mixery ly dnlye mihig ly dqexta oicd z` dlez `xnbd

:dnexz zyxtd oipra mi`pz zwelgna,àaà øa äéîøé áø øîà̈©©¦§§¨©©¨
ly dnly ztn dticr mihig ly dqext zty ,epxn`y df oic

,mixeryéàpúkiabl epivn oky ,mi`pz zwelgna iepy `ed - §©¨¥
epipye ,zexitay dtid on yixtdl devny dnexz(d"n a"t zenexz),

yie ,ohw `edy mly lva el yie ,lvad on dnexz yixtdl `ad
y `ed oicd ,mlyd lvadn lecb `edy ,lva ivg cer elïéîøBz§¦

d z` [odkl dnexz mipzep-]ìöadïè÷`edyàì ìáà ,íìL ¨¨¨¨¨¥£¨Ÿ
z` oinxezéöçdìöad,ìBãb.mlyd lvadn xzei ea yiy s`éaø £¦¨¨¨©¦

éë àì ,øîBà äãeäé,[ok `l-]àlàz` mexziéöçdìöad.ìBãb §¨¥Ÿ¦¤¨£¦¨¨¨
:zwelgnd z` `xnbd zx`anéàîiaxe `nw `pz ewlgp dna ± ©

,dcediéâìôéî÷ àäa åàì,ewlgp jkay xnel oi` m`d ±øîc- ¨§¨¨¦§§¦§©
,lecb lva ivg mexziy xn`y dcedi iaxyøáñzlrnyáeLç ¨©¨

éãòólecbd lvad ivg z` mexzl yiy xn` okle ,mlyd zlrnn ¨¦
,xzei aeyg `edyøîeohw lva mexziy xn`y `nw `pze - ©

,mlyøáñzlrnyéãò íìLóyiy xn` okle ,aeygd zlrnn ¨©¨¥¨¦
myke .lvad ivgn ohw `edy s` ,mlyd lvad z` mexzl
jk ,sicr mly e` sicr aeyg m`d dnexz zyxtd oiprl ewlgpy
ly dqext eiptl yia df llkae ,'`ivend' zkxa oiprl ewlgi
jxai dcedi iaxly ,mixery ly dnly zte ,daeyg `idy mihig
lr jxai `nw `pzle ,mlyn sicr aeygy ,mihig ly dqext lr

.aeygn sicr mlyy ,mixery ly dnly
ote`a zx`azn dnexz iabl mi`pzd zwelgny ,dgec `xnbd
dnlye mihig ly dqext lr dkxa oiprl dpnn cenll oi`e ,xg`

efi` ewlgp `l dcedi iaxe `nw `pz :`xnbd dgec .mixery ly
e ,dticr zelrnd onïäk àkéàc àëéäel ozepe odk yiy okide ± ¥¨§¦¨Ÿ¥

,cin dnexzd z`éãò áeLçc éâéìt àì àîìò élekó`pz oia ± ¥¨§¨Ÿ§¦¦§¨¨¦
yixtie ,mlyn sicr aeygy ewlgp `l dcedi iax oiae `nw

.aeyg `edy lecb lva ivg dnexzléâéìt ékewlgp izni` ± ¦§¦¦
mewna ,dpyna mi`pzdïäk àkéìcz` el zzl onefn odk oi`y ± §¥¨Ÿ¥

`vniy cr dnexzd z` ripvdl jixv l`xyide ,cin dnexzd
ote`a wxe ,miizpia dnexzd lwlwzzy yegl yie ,el dpzil odk
ly erahy meyn ,mly ohw lva mexziy `nw `pz xn` df
dkxa oiprle .lwlwzn epi`e ax onf miiwzn `edy mlyd lvad
ixdy ,odk yiy mewna dnexzl dnec `ede ,df welig jiiy `l
zt lr jxaiy micen mlek okle ,lwlwzn ly oipr ea jiiy `l
.mixery ly dnly zt lr `le ,daeyg `idy mihig ly dqext
`nw `pz zwelgna xe`iad edf ok`y ,xacl jnq d`ian `xnbd

,df xaca dcedi iaxe `nw `pz ewlgpy oipne :dcedi iaxeïðúc¦§©
dpyna epipyy(c"n a"t zenexz),ïäk LiL íB÷î ìkel zzl onefn ¨¨¤¥Ÿ¥
,dnexzd z`íøBzmc`äôiä ïî.cin odkl epzepe ,zexitayìëå ¥¦©¨¤§¨

ïäk ïéàL íB÷î,dnexzd z` el zzl onefníøBzmc`ïî ¨¤¥Ÿ¥¥¦
íéi÷únä,xzei ax onf xnydl erahy ixtn xnelk ,zexitay ©¦§©¥

m` s`e ,odkd icil ribiy cr selgiy onfd jyna lwlwzi `le
.zexitay dtid epi` miiwznd df ixt,øîBà äãeäé éaømewna s` ©¦§¨¥

,mewn lkn ,cin dnexzd z` el zzl onefn odk my oi`yïéà¥
äôiä ïî àlà íøBzoi`y mewna ewlgpy ep`vny oeike .zexitay ¥¤¨¦©¨¤

z` s` cinrdl yi ,dtidn e` miiwzndn mexzl yi m`d odk
.df oipra lva iabl mzwelgn

:dnly zt zlrn iabl opgei iaxe `ped ax zwelgnl day `xnbd
,íéîL àøéå ,÷çöé øa ïîçð áø øîàmizizt eiptl e`iad xy`k ¨©©©§¨©¦§¨¦§¥¨©¦

did ,minlyeéãé àöBézaegïäéðLaxy ,opgei iaxe `ped ax - ¥§¥§¥¤
lr jxany xn` opgei iaxe ,miziztd lr jxany xn` `ped

.minlydepîe,odipy zaeg ici `veiy miny `xi eze` `ed ine ± ©
déøa øî[epa-]àðéáøc déøa øîc .àðéáøczt eiptl mi`ianyk ©§¥§©¦¨§©§¥§©¦¨

`ed ,dnlye dqextçépîd z`CBúa äñeøt[zgzn±],äîìMä ©¦©§¨§©§¥¨
jxan `ed jke ,ecia zefeg` odizy e`vnpeòöBáewx e` ,odizyn ¥©

.zercd izy ici `vei `ed df ote`ae ,dnlyd on
:`xnbd dtiqen÷çöé øa ïîçð áøc dén÷ àpz éðzcg` dpy ± ¨¥©¨©¥§©©§¨©¦§¨

,wgvi xa ongp ax iptl `ziixa minkgdçépîztd z`äñeøtä ©¦©©§¨
CBúaztd zgzn ±å äîìMäjkdéì øîà .Cøáîe òöBaax l`y ± §©§¥¨§¥©§¨¥¨©¥

,mkg eze` z` wgvi xa ongpdéì øîà .EîM äîiny ,el aiyd ± ©§¤¨©¥
déì øîà .'ïîìN',wgvi xa ongp ax,EúðLî äîìLe äzà íBìL ©§Ÿ¨©¥¨©¨§¥¨¦§¨§

,íéãéîìzä ïéa íBìL zîOLici da z`vl jxc zcnily jka ¤©§¨¨¥©©§¦¦
.zercd izy zaeg

ly oey`xd dlila dvnd lr drivad ote` z` zx`an `xnbd
:gqtíéãBî ìkä ,àtt áø øîàmizizta xn`y opgei iax s` - ¨©©¨¨©Ÿ¦

lke`a dcen ,miziztd z` xhete minlyd lr jxany minlye
devn ly dvnaly oey`xd dlilL ,çñt`edçépndvnäñeøt §¤©¤©¦©§¨

CBúadvnòöBáe äîìLzg` qextl eilr ,xnelk .dnlyd on §§¥¨¥©
mr cgi dpgipie ,dqext eiptl didzy ick eiptly zevndn

.jxaie dnlydàîòè éàîzlik` oipray meyn ,xacd mrh dn ± ©©£¨
zFSn' gqta dvnáéúk 'éðò íçì(b fh mixac)z`xwp dvndy oeike , ©¤¤Ÿ¦§¦

zlik`a xnelk ,lke` iprdy jxck dpnn lek`l jixv 'iper mgl'
lkne .dqext `l` lke` epi`e mly mgl el oi` iprdy ,dqext
aeh meia ixdy ,dnlyd lr reval jixv drivad xwir ,mewn
wxe ,'dpyn mgl' meyn zenily zexkk lr '`ivend' jxal jixv

y ick ,dnlyd jeza dqextd z` dkxad zrya siqeid`xp didi
.dpnn rvea `ed eli`k

d`ian ,'`ivend' zkxae drivad xcq lr dpc `xnbdy jezn
:zaya drivad xcq z`òBöáì íãà áéiç úaMáe ,àaà éaø øîà̈©©¦©¨©©¨©¨¨¨¦§©

['`ivend' zkxaa±]úBøkë ézL ìò.zenilyàîòè éàîmrh dn ± ©§¥¦¨©©£¨
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ezny ina cenr hl sc ± iyily wxtzekxa
.òöåá ë"çàå êøáî àáø øîà àìà`ilkc dqextd yixtn k"g`e dkxad lk xnebe

:mly zt` dkxa.àðåä áø øîà ïéîìùå ïéúéúôm`e oiziztd lr jxan dvx m`

:odilr jxal jixv oinlyd on milecb oiziztd.éàðúëoihg ly dqext zxn`c `d

:`id i`pz 'ek oixery ly dnlye.ìåãâ ìöá éöç àì ìáàohwn xzei ea yiy t"r`e

:mly.ïäë ùéù íå÷îá:cin el epzepeíå÷îá
.ïäë ïéàù`vniy cr epripviy l`xyil jixv

:miiwzn oi` lva ivge el epzil odkéãé àöåé
.ïäéðù:opgei iaxe `ped ax ly zwelgn iciçéðî

.äîìùä úçú äñåøôrveae ecia odizy e`vnpe

:dnlyd on e` odizyn e`.áéúë éðåò íçì
d`xiy jixv jkitl dqexta ipr ly ekxce

:dqextd on rveak.àúåøéù äìåëàdqext

:zaya dcerqd lkl el ic didy dlecbàúôéø
.àáåøòã:zexivg iaexr lenz` ea eaxry

ìåè

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

àúëìäådkxad xg` cr ztd on dqextd yixti `ly 'it .rvea k"g`e jxanc `axk

dnly ztd `dzy ick jezgiy mcew `ivend zkxa jxal oibdepy yie

zaya edine dlik`l dkxad oia zrcd gqid iedc zeyrl oekp bdpnd oi`e dkxa zrya

`l f`y dkxad dlkzy mcew reval eci hnyz `ly jezgiy mcew jxale xingdl oekp

onwl) elk`y dyly wxtae dpyn mgl el didi

oiperd itn on` dlkzy cr opirac opiwqn (.fn

jixvy di`x mi`iany yie mcew rvai `ly

`iig iax ipzcn rvaiy mcew dkxad miiql

`edy drya `l` ztd lr oikxan oi` inlyexia

`ny dkxad mcew qexti m`y meyn epiide qxet

dqext lek`l lkei `le ecin dqextd letz

xefgl jxhvi `l` dkxa `la rvaiy zxg`

did (`l) m` la` dlhal dkxa o`k yie jxale

mcew qextl lkei `le ztd lk lr jxal jixv

lr jxan epi` dqextd letz m` f` dkxad

:dpey`x dkxaa xhtie zxg` dqext

êøáîinlyd z` xhete oiziztd lri"yxit .o

lr jxai oiey oinlyde oiziztd m`

lr jxal jixv milecb oiziztd m`e dvxiy dfi`

lr xne` opgei 'xe oinlyd z` xehtl oiziztd

oiziztd m` 'it` xgaend on devn oinlyd

`ped axlc dketd `xaq k"` dnize ith 'ilecb

oinly opgei 'xle iticr milecb mdy oizizt

cere zexaq jetda ibiltc xnel `xaq oi`e iticr

oeyl hwpc epeyl jenqa dpiy i`n` dniz

ixiinc mz epiax yxit k"r oihg ly dqext

ax xn` t"de miphw minlye milecb oizizta

`ede dvxi m` xnelk oiziztd lr jxan `ped

oinly xn` opgei iaxe dvxi m` oinlyd lr oicd

opgei iaxe ax `dc opgei iaxk dkld oke xwir

dkldy `ped ax iabl oky lke opgei 'xk dkld

i`xen`a `wecc ax ly ecinlz didy ezenk

:i`xzak dkld opixn` i`xza

ìáàd"c mixeryd on dnlye oihg ly dqext

iticr ihigc .oihg ly dqextd lr jxan

oinn oinlye oizizt la` `xw dincw`c meyn

dqext ze`wqelbc oinlyd lr jxan ziad lrac oinlye ze`wqelbc oinly (c wxt) `ztqeza `zi`ck oinlyd lr jxan xaiw ztn oinlyde diwp ztn oiziztd eidi elit` cg`

ly zt m` la` xedhd lr jxan `nh zte xedh zt inlyexia opixn` oke (dlgz) xykd lr jxan ieb ly zte xyk zt ziad lrac oinlyd lr jxan ziad lrac oinlye ze`wqelbc

lrn ieb ly oal ztd wlql dev oeyny epiax la` dvxiy dfi`l jxan xedh xaiw zte `nh iwp zt inlyexia `zi`ck dvxiy dfi`l jxan aiag epi` l`xyi ly zte iwpe aiag ieb

:ith dil aiagc iwpd lr jxan iwp xzei cg` m` cg` oinn oinly ipy .`ivend zkxa xg`l cr oglydéàðúëohw lvan xzei ea yiy itl aeyg ixw lecb lva ivg i"yx yxit .'ek

dlr i`wc oihg ly dqext iabc aeygc `inec ied `l ok m`c cere xzei `le mly ohwa enk lecb lva ivga yic meyn lecb lva ivg hwp ikdlc rnyn dxe`kl `dc d`xp `le mly

xne mixery ly dnlyd z` xhete oihg ly dqextd lr jxanc `tiq` i`pz iziinc i"yx yxit cere ohwd on dlik`l xzei aeh lecbc la` md oiey iccdkc yxtl yie oiey mzdc

:sicr mlyd xaiw zte diwp zt cg` oinac 'it `dc mixery ly ztn aeyg oihg ly zty meyn iticr oihgc yxtl `"` la` iticr `xwa incwnc oihg xaq xne sicr aeyg xaqøîå
ealg z` mknixda (gi xacna) aizkc sicr odkl aeyg `xaqnc b"r` mzdc dncn ikdc xnel yie `xw dincw`c meyn ith iaiyg oihgc `ni` `d dil `pn z"`e .sicr mly xaq

i`nl ixdy `ped axe opgei iaxc ediizbelt` i`pzk yxtl dvx `ly i"yx mr oicde `xw dincw`c b"r` oihg ly oiziztn sicr mly `nip p"d sicr mlyc xn`w ikd 'it`e epnn

jixa ira i`e dvxi m` milecb oiziztd lr jxanc 'itc inp z"xtle `ki` i`pzk i`n k"`e zenly` `le zeaiyg` citw `l k"` dvxiy efi` lr jxan oiey odyk `ped axl yxtnc

:oiziztc `zbelt` i`pzk i`w ivn `l k"`e `ped axl edpip iccd ik `l` sicr dil aiyg `l `nl` miphw minlyd lrìëlirlc idpe .sicr aiygc ibilt `l r"k odk `ki`c `kid

`zewtp `ki` odkl dpizp iab la` dfn iwp epi`e li`ed lecba jxai dnlc lecba jxaiy dil ztki` `lc dkxal `wec epiid minlyd lr jxanc miphw minlye milecb oizizt xn`w

:dil `gipc ith aeygd lecbd el ozicçéðîd`xp dnlyd zgz dqextd gipdy oeikc odipy i"r epiide cala dnlyl rvea e` odizyl rveae i"yx yxit .rveae dnlyd jeza dqext

`xi t"d i"yx 'itle xwir dnlydc rnyn dnlyd jezl xn`wcnc dnlyl e` dqextl e` dvxiy odn dfi`l rveae yxtl dvx `l la` dnlyl rvea `wece dqext` inp rveay enk

elit`c r"kl jka ice dnlyd lr jxai `l` ok zeyrl jixv epi` ixdy oizizt` i`wc ikd yxtl epivn `l z"x 'itle dnlye oizizta opgei 'xcke `ped axck mdipy ici `vei miny

:mixery ly dnlye mihg ly dqext` mingl ipy` i`w mdipy z"x yexitl d`xpe `vi dnlyd lr jxia m` `hiyt la` dvxi m` dqextd lr `l` xn`w `l `ped axìëämicen

dnlyd lr m` ik reval oi` n"ne dqextd lr rveak d`xpe dnlyd zgz dqextd gipn iper mgl aizkc meyn .aizk iper mgl `nrh i`n rveae dnlyd jeza dqextd gipny gqta

dyerk iedc dqextd on dvn zlik` lr mbe `ivend zeyrl oi` la` bdpnd oke dqextd lr rveak d`xp `diy ick cgi odizyn milke`e mikxeke dvn zlik` lr jxai dqextd lre

d`xpe zeliag zeliag zevndqextd lr lkd zeyrl libx did `"pieen mgpn epiaxe oiid zkxae yeciw mikxan yeciw` `dc zeliag zeliag mi`xwp mpi`e oipdp ly dkxa ied `dc il

zeliag df oi`e jk xg` odizyn rveae dvn zlik` lr jxan jk xg`e rvaiy mcew odizy lr `ivend zkxa dlgz jxal libx did i"xde dpyn mgl liaya m` ik d`a dnlyd oi`e

lr jxaiy cr dcixtn did `le zvw rvea dide `ivend dlgz dnlyd lr jxan dide bdpnd zepyl dvex did `le `zbeltn diytp i"xd witn minrte odizy lr dyer didy xg`n

:cgi odizyn rveae dvn zlik` lr dqextd
`ad
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc - zekxa(iyily meil)

:'`ivend' zkxae ztd zriva xcq oipra `iig iax lr wleg `ax
,àáø øîà àlà,`id jk ztd zriva xcqCøáî,dligz '`ivend' ¤¨¨©¨¨§¨¥

Ck øçàådkxad z` miiqny xg`l ±òöBa`vnpe ,ztd z` §©©¨¥©
.dnly zt lr dteq cr dkxad z` jxany

:`xnbd zxne` .ef zwelgna minkgd bdpn z` d`ian `xnbd
éòcøäð,`rcxdpa daiyid ipa ±éãáò[mibdep ,miyer±]kixacéaø §©§§¥¨§¦§©¦
àéiç.dkxad meiq mr reval xn`yéãáò ïðaøåmibdep minkge ± ¦¨§©¨¨¨§¦

kixacàáødtiqen .rvea jk xg`e '`ivend' jxany xn`y §¨¨
:`xnbdíà éì äøîà ,àðéáø øîà,[in`-]ãéáò Ceáàdyr jia` ± ¨©©¦¨¨§¨¦¥£¨¦

kixacéøö ,àéiç éaø øîàc ,àéiç éaøäìëzL Cdäëøazr dze`a §©¦¦¨§¨©©¦¦¨¨¦¤¦§¤§¨¨
íòzrivaéãáò ïðaøå ,útämibdep minkge -kixacàáøwlgy ¦©©§©¨¨¨§¦§¨¨

.eilr
:`xnbd dwiqnàúëìäå`id dkldde ±Cøáî øîàc ,àáøk §¦§§¨§¨¨§¨©§¨¥

'`ivend'òöBa Ck øçàå.ztd z` §©©¨¥©
xehtle zg`d lr '`ivend' jxale ,zexkk izyn zt lek`l `ad
ceak iptn ,xzei dlernd ztd lr jxal jixv ,dipyd z`

n d`iane ,zta zepey zelrn lr dpc `xnbd .dkxadzwelg
:mlyd zlrnaíäéðôì eàéáä ,øîzéàlek`lïéúéútdpi`y zt ± ¦§©¥¦¦§¥¤§¦¦

dnlyïéîìLez` xehtle zg`d lr jxal `ae ,dnly zt ± §¥¦
,dzxag,àðeä áø øîàdvx m`øèBôe ïéúéútä ìò Cøáîezkxaa ¨©©¨§¨¥©©§¦¦¥

.ïéîìMä úàdlrn zaygp dpi` mlyd zlrn `ped ax zrcly ¤©§¥¦
.dvxiy dn lr jxai okle ,dkxa oiprlïðçBé éaøåax lr wlg §©¦¨¨

e `ped,øîàztøçáenä ïî äåöî ,äîìLzenilyy ,dilr jxal ¨©§¥¨¦§¨¦©§¨
.dkxa oiprl dlrn `id ztd

lr dticr `idy ,mixery zt lr mihig zt zlrna dpc `xnbd
jxal devny xn`y opgei iax s`e :`xnbd dtiqen .mlyd zlrn
cg` oinn zeieyr zexkkd izy xy`k `weec edf ,mlyd lr

,[mixery ly odizy e` mihig ly odizy]ìáàmdiptl e`iad m` £¨
lek`läñeøt[zt zkizg-]e ïéhç ìLzt,ïéøBòOä ïî äîìLzte §¨¤¦¦§¥¨¦©§¦

tn dlern mihig`idy dlrn yi dqextly `vnpe ,mixery z
l dfa ,mlyd zlrn z` yi dnlyle ,mihignìkä éøáciaxl s`] ¦§¥©Ÿ

[opgeiä ìò Cøáîd ztøèBôe ,ïéhç ìL äñeøtezkxaaä úàzt §¨¥©©§¨¤¦¦¥¤©
d,ïéøBòN ìL äîìM,mixery zt itlk mihig zt zlrny meyn §¥¨¤§¦

.mlyd zlrn lr dticr
,mixery ly dnlye mihig ly dqexta oicd z` dlez `xnbd

:dnexz zyxtd oipra mi`pz zwelgna,àaà øa äéîøé áø øîà̈©©¦§§¨©©¨
ly dnly ztn dticr mihig ly dqext zty ,epxn`y df oic

,mixeryéàpúkiabl epivn oky ,mi`pz zwelgna iepy `ed - §©¨¥
epipye ,zexitay dtid on yixtdl devny dnexz(d"n a"t zenexz),

yie ,ohw `edy mly lva el yie ,lvad on dnexz yixtdl `ad
y `ed oicd ,mlyd lvadn lecb `edy ,lva ivg cer elïéîøBz§¦

d z` [odkl dnexz mipzep-]ìöadïè÷`edyàì ìáà ,íìL ¨¨¨¨¨¥£¨Ÿ
z` oinxezéöçdìöad,ìBãb.mlyd lvadn xzei ea yiy s`éaø £¦¨¨¨©¦

éë àì ,øîBà äãeäé,[ok `l-]àlàz` mexziéöçdìöad.ìBãb §¨¥Ÿ¦¤¨£¦¨¨¨
:zwelgnd z` `xnbd zx`anéàîiaxe `nw `pz ewlgp dna ± ©

,dcediéâìôéî÷ àäa åàì,ewlgp jkay xnel oi` m`d ±øîc- ¨§¨¨¦§§¦§©
,lecb lva ivg mexziy xn`y dcedi iaxyøáñzlrnyáeLç ¨©¨

éãòólecbd lvad ivg z` mexzl yiy xn` okle ,mlyd zlrnn ¨¦
,xzei aeyg `edyøîeohw lva mexziy xn`y `nw `pze - ©

,mlyøáñzlrnyéãò íìLóyiy xn` okle ,aeygd zlrnn ¨©¨¥¨¦
myke .lvad ivgn ohw `edy s` ,mlyd lvad z` mexzl
jk ,sicr mly e` sicr aeyg m`d dnexz zyxtd oiprl ewlgpy
ly dqext eiptl yia df llkae ,'`ivend' zkxa oiprl ewlgi
jxai dcedi iaxly ,mixery ly dnly zte ,daeyg `idy mihig
lr jxai `nw `pzle ,mlyn sicr aeygy ,mihig ly dqext lr

.aeygn sicr mlyy ,mixery ly dnly
ote`a zx`azn dnexz iabl mi`pzd zwelgny ,dgec `xnbd
dnlye mihig ly dqext lr dkxa oiprl dpnn cenll oi`e ,xg`

efi` ewlgp `l dcedi iaxe `nw `pz :`xnbd dgec .mixery ly
e ,dticr zelrnd onïäk àkéàc àëéäel ozepe odk yiy okide ± ¥¨§¦¨Ÿ¥

,cin dnexzd z`éãò áeLçc éâéìt àì àîìò élekó`pz oia ± ¥¨§¨Ÿ§¦¦§¨¨¦
yixtie ,mlyn sicr aeygy ewlgp `l dcedi iax oiae `nw

.aeyg `edy lecb lva ivg dnexzléâéìt ékewlgp izni` ± ¦§¦¦
mewna ,dpyna mi`pzdïäk àkéìcz` el zzl onefn odk oi`y ± §¥¨Ÿ¥

`vniy cr dnexzd z` ripvdl jixv l`xyide ,cin dnexzd
ote`a wxe ,miizpia dnexzd lwlwzzy yegl yie ,el dpzil odk
ly erahy meyn ,mly ohw lva mexziy `nw `pz xn` df
dkxa oiprle .lwlwzn epi`e ax onf miiwzn `edy mlyd lvad
ixdy ,odk yiy mewna dnexzl dnec `ede ,df welig jiiy `l
zt lr jxaiy micen mlek okle ,lwlwzn ly oipr ea jiiy `l
.mixery ly dnly zt lr `le ,daeyg `idy mihig ly dqext
`nw `pz zwelgna xe`iad edf ok`y ,xacl jnq d`ian `xnbd

,df xaca dcedi iaxe `nw `pz ewlgpy oipne :dcedi iaxeïðúc¦§©
dpyna epipyy(c"n a"t zenexz),ïäk LiL íB÷î ìkel zzl onefn ¨¨¤¥Ÿ¥
,dnexzd z`íøBzmc`äôiä ïî.cin odkl epzepe ,zexitayìëå ¥¦©¨¤§¨

ïäk ïéàL íB÷î,dnexzd z` el zzl onefníøBzmc`ïî ¨¤¥Ÿ¥¥¦
íéi÷únä,xzei ax onf xnydl erahy ixtn xnelk ,zexitay ©¦§©¥

m` s`e ,odkd icil ribiy cr selgiy onfd jyna lwlwzi `le
.zexitay dtid epi` miiwznd df ixt,øîBà äãeäé éaømewna s` ©¦§¨¥

,mewn lkn ,cin dnexzd z` el zzl onefn odk my oi`yïéà¥
äôiä ïî àlà íøBzoi`y mewna ewlgpy ep`vny oeike .zexitay ¥¤¨¦©¨¤

z` s` cinrdl yi ,dtidn e` miiwzndn mexzl yi m`d odk
.df oipra lva iabl mzwelgn

:dnly zt zlrn iabl opgei iaxe `ped ax zwelgnl day `xnbd
,íéîL àøéå ,÷çöé øa ïîçð áø øîàmizizt eiptl e`iad xy`k ¨©©©§¨©¦§¨¦§¥¨©¦

did ,minlyeéãé àöBézaegïäéðLaxy ,opgei iaxe `ped ax - ¥§¥§¥¤
lr jxany xn` opgei iaxe ,miziztd lr jxany xn` `ped

.minlydepîe,odipy zaeg ici `veiy miny `xi eze` `ed ine ± ©
déøa øî[epa-]àðéáøc déøa øîc .àðéáøczt eiptl mi`ianyk ©§¥§©¦¨§©§¥§©¦¨

`ed ,dnlye dqextçépîd z`CBúa äñeøt[zgzn±],äîìMä ©¦©§¨§©§¥¨
jxan `ed jke ,ecia zefeg` odizy e`vnpeòöBáewx e` ,odizyn ¥©

.zercd izy ici `vei `ed df ote`ae ,dnlyd on
:`xnbd dtiqen÷çöé øa ïîçð áøc dén÷ àpz éðzcg` dpy ± ¨¥©¨©¥§©©§¨©¦§¨

,wgvi xa ongp ax iptl `ziixa minkgdçépîztd z`äñeøtä ©¦©©§¨
CBúaztd zgzn ±å äîìMäjkdéì øîà .Cøáîe òöBaax l`y ± §©§¥¨§¥©§¨¥¨©¥

,mkg eze` z` wgvi xa ongpdéì øîà .EîM äîiny ,el aiyd ± ©§¤¨©¥
déì øîà .'ïîìN',wgvi xa ongp ax,EúðLî äîìLe äzà íBìL ©§Ÿ¨©¥¨©¨§¥¨¦§¨§

,íéãéîìzä ïéa íBìL zîOLici da z`vl jxc zcnily jka ¤©§¨¨¥©©§¦¦
.zercd izy zaeg

ly oey`xd dlila dvnd lr drivad ote` z` zx`an `xnbd
:gqtíéãBî ìkä ,àtt áø øîàmizizta xn`y opgei iax s` - ¨©©¨¨©Ÿ¦

lke`a dcen ,miziztd z` xhete minlyd lr jxany minlye
devn ly dvnaly oey`xd dlilL ,çñt`edçépndvnäñeøt §¤©¤©¦©§¨

CBúadvnòöBáe äîìLzg` qextl eilr ,xnelk .dnlyd on §§¥¨¥©
mr cgi dpgipie ,dqext eiptl didzy ick eiptly zevndn

.jxaie dnlydàîòè éàîzlik` oipray meyn ,xacd mrh dn ± ©©£¨
zFSn' gqta dvnáéúk 'éðò íçì(b fh mixac)z`xwp dvndy oeike , ©¤¤Ÿ¦§¦

zlik`a xnelk ,lke` iprdy jxck dpnn lek`l jixv 'iper mgl'
lkne .dqext `l` lke` epi`e mly mgl el oi` iprdy ,dqext
aeh meia ixdy ,dnlyd lr reval jixv drivad xwir ,mewn
wxe ,'dpyn mgl' meyn zenily zexkk lr '`ivend' jxal jixv

y ick ,dnlyd jeza dqextd z` dkxad zrya siqeid`xp didi
.dpnn rvea `ed eli`k

d`ian ,'`ivend' zkxae drivad xcq lr dpc `xnbdy jezn
:zaya drivad xcq z`òBöáì íãà áéiç úaMáe ,àaà éaø øîà̈©©¦©¨©©¨©¨¨¨¦§©

['`ivend' zkxaa±]úBøkë ézL ìò.zenilyàîòè éàîmrh dn ± ©§¥¦¨©©£¨
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xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc - zekxa(iriax meil)

oia giyi `le ,xzl`l lek`l jixv dpey`x dkxa jxand
j` .jxale xefgl jixve ,dwqtd ef ixd gy m`e ,dlik`l dkxad
zwelgn d`ian `xnbd .jxane xfeg epi` ,dkxad jxevl gy m`

:dkxad jxev zaygp dgiy efi` ,mi`xen`,áø øîàlr jxia ¨©©
,elv` ayeid exiagl hiyede dpnn hrn rva mrhy iptle ,ztd

el xn`e ,ezaeg ici da `vie dkxad z` epnn rnyy'Ceøa ìBè'§
'Ceøa ìBè'dkxad oia gyy `vnpe ,[dkxad zqextn jl leh-] §
,dlik`léøö BðéàCe xefgl,Cøáìdlik`l dkxa oia gyd mpn`y ¥¨¦§¨¥

j` .jxane xfeg epi`e ,`id dkxad jxev ef dgiy j` ,jxane xfeg
dkxad xg`l xn` m`'çìî àáä'xn`y e` [ztd z` ea lahl] ¨¥¤©

'ïzôì àáä',[ztd z` ea mirhdle ztll]éøöCe xefgl,Cøáì ¨¥¦§¨¨¦§¨¥
z` lek`l xyt`y itl ,dkxad jxevl dpi` ef dgiyy meyn

.oztile gln ila mb ztd
ïðçBé éaøåe ax lr wlg,øîàyeléôàdkxad xg`l xn` m` §©¦¨¨¨©£¦

'çìî eàéáä'e`énð ,'ïzôì eàéáä'ok mb ±éøö BðéàCe xefgl,Cøáì ¨¦¤©¨¦¦§¨©¦¥¨¦§¨¥
z` lek`l yiy meyn ,dkxad jxevl `id ef dgiy mby iptn
m` j` .dkxad ceakl oztila e` glna znrhen dkxad zqext

,ynyl xn` dkxad xg`l'éøBúì ìéab' 'éøBúì ìéab'z` lab-] ©¦§¥©¦§¥
,[mixeeyd lk`nl mina oqxendéøöCe xefgl,Cøáìdgiyy iptn ¨¦§¨¥

.dkxad jxevl dpi` ef
úLL áøåe opgei iax lr wlg,øîàyeléôàdkxad oia xn` m` §©¥¤¨©£¦
dlik`lénð ,'éøBúì ìéab'ok mb ±éøö BðéàCe xefgl,Cøáìmeyn ©¦§¥©¦¥¨¦§¨¥

,dkxad jxev zaygp ef dgiy mbyøîàc[xn` oky-]äãeäé áø §¨©©§¨
ìëàiL íãàì øeñà ,áø øîàenvra,Bzîäáì ìëàî ïziL íãB÷ ¨©©¨¨¨¨¤Ÿ©¤¤¦¥©£¨¦§¤§

øîàpL(eh `i mixac)øãäå 'Ezîäáì EãNa áNò ézúðå'xg` wxe ± ¤¤¡©§¨©¦¥¤§¨§¦§¤§¤©£©
xn`p jk.'zòáNå zìëàå'zlik` jxevl gy `ed xy`ky ,`vnp §¨©§¨§¨¨§¨

dy ,ely dlik`l jxev ef dgiya yi ,ezndalek`l el xeq` ix
xfeg epi`e ,dkxad jxev zaygp `id okle ,ezndal lik`iy cr

.jxane
:dilr jxiay ztd z` lek`l yi eay ote`a dpc `xnbdøîà̈©

íeMî ìàeîL øa àáø[ly enya-]òöBaä ïéà ,àéiç éaøztd z` ¨¨©§¥¦©¦¦¨¥©¥©
çìî eàéáiL ãò ,òBöáì éàMø,ztd z` lahlïzôì Bàea ztll ©©¦§©©¤¨¦¤©¦§¨

,ztd z`ãçàå ãçà ìk éðôìz` lek`l yiy meyn ,oiaeqnd on ¦§¥¨¤¨§¤¨
.dkxad ceakl ,oztil e` glna ,gaeyn ote`a dilr jxiay ztd

:didy dyrn df oipra `xnbd d`ianòìwà ìàeîL øa àáø̈¨©§¥¦§©
[oncfd-]àúeìb Léø éáì,dlebd y`x zial ±àzôéø déì e÷étà± §¥¥¨¨©¦¥¦§¨

,lek`l mgl el e`ivedàéãäì òöáe,cin elk`e eze` rva `ede ± ¨©§¤§¨
mixacd z` miiw `le ,oztil e` gln eiptl e`iaiy cr oiznd `le

.df oipra envr `ed xn`ydéì eøîà,eze` el`y ±øî øãä ¨§¥£©©
dézòîMî,ezrenyn ea xfg [l`eny xa `ax-] xn m`d ± ¦§©§¥

.oztil e` gln eiptl e`iaiy cr revaln oizndl jixvy zxn`y
àeäì øî,l`eny xa `ax mdl aiyd ±éøö ïéc úéìLLa Coi` - ¨©§¥¥¨¦§©

meyn ,oztil e` gln e`iaiy cr dpznde aekir dkixv ef zt
.diwp zt `idy

:`iig iax mya l`eny xa `ax xn`y sqep xn`n d`ian `xnbd
íéìk íéìâø éî ïéà ,àéiç éaø íeMî ìàeîL øa àáø øîàå,sebd on §¨©¨¨©§¥¦©¦¦¨¥¥©§©¦¨¦

,äáéLéa àlàaexw milbxd in geliw xy`k ,dcinray meyn ¤¨¦¦¨
jezne ,odilr zevevip efzpi `ny b`ece ,eilbxl aexw `ed zelkl

.sebd on milbx in elk mxha wiqtn jk
:`xnbd dtiqenae ,àðäk áø øîàmewnçBçéz øôòmd [jx-] ¨©©©£¨¦¨¨¦©
sebd on milk,äãéîòa eléôàoifzip oi` gegiz xtray meyn £¦©£¦¨

.zevevipàkéì éàåmy oi` m`e ±,çBçéz øôò,zayl leki epi` mbe §¦¥¨¨¨¦©
ïBøãî íB÷îì ïézLéå dBáb íB÷îa ãBîòéefzpi `l jke ,[retiy-] ©£§¨¨©§©§¦¦§¦§

.milbxd in elki mxha wiqti `le ,eilbxl zevevip
iax mya l`eny xa `ax xn`y ztqep daeh dvr d`ian `xnbd

:`iig,àéiç éaøc déîMî ìàeîL øa àáø øîàålEúìéëà ìk øçà §¨©¨¨©§¥¦§¥§©¦¦¨©©¨£¦¨§
,lk`zy dlik` ±å ,çìî ìBëàl okEúéiúL ìk øçàdizy ± ¡¤©§©©¨§¦¨§

,dzyzyå ,íéî äúLok bdpz m`éà[oi`-].÷Bfð äzà §¥©¦§¦©¨¦
:`iig iax ixack zeziixa d`ian `xnbdéëä énð àéðzjk epipy ± ©§¨©¦¨¦

l ,`iig iax mya l`eny xa `ax ixack ,`ziixaaìk øçà©©¨
å ,íéî äúL EúéiúL ìk øçàå ,çìî ìBëà Eúìéëàok bdpz m`éà £¦¨§¡¤©§©©¨§¦¨§§¥©¦§¦

.÷Bfð äzà©¨¦
:ztqep `ziixa `xnbd d`ianCãéà àéðz,zxg` `ziixaa epipy ± ©§¨¦¨

m`ìk ìëàipinìëà àìå ìëàîokn xg`l,çìîm` okeìk äúL ¨©¨©£¨§Ÿ¨©¤©¨¨¨
ipinäúL àìå ïé÷Lîokn xg`l,íéîok dyr m`âàãé ,íBia ©§¦§Ÿ¨¨©¦©¦§©

[yeygi-]çéø ïîon rxätä,ok zngn `eal lelrdåok dyr m` ¦¥©©¤§
âàãé ,äìélás`éðtîilegäøkñàcaln ,ok zngn `eal lelrd ©©§¨¦§©¦§¥©§¨¨

.dtd on rx gix
d`ian `id ,dlik`a sebd ze`ixa oipra `xnbd dwqry jezn

:df oipra ztqep `ziixaät÷nä ,ïðaø eðz[sivnd-]íéîa Búìéëà ¨©¨¨©©§¤£¦¨§©¦
jk ici lr ,ezlik` xg` min daxd dzeyy xnelk ,eirn jeza

.íéòî éìBç éãéì àa Bðéà¥¨¦¥¦¥©¦
:`xnbd zl`eyänëå:`xnbd daiyn .ezlik` mr dzyi min §©¨

.úôì ïBúé÷ ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¦§©
:dlik`a sebd ze`ixa oipra dkiynn `xnbdøîà éøî áø øîà̈©©¨¦¨©

a ìéâøä ,ïðçBé éaøzlik`ì úçà íéLãòìL,íBé íéL`edòðBîjka ©¦¨¨¨¨¦§£¨¦©©¦§Ÿ¦¥©
d ileg z`,Búéa CBzî äøkñàmc`l `a dxkq`d ilegy meyn ©§¨¨¦¥

dtiqen .lylyl mrah miycrd eli`e ,miirnd zxivr zngn
:`xnbdìáàaàîBé ìë[mei-]àì:`xnbd zx`an .miycr lk`i £¨¨¨Ÿ

àîòè éàî,mei lka mlk`i `ly xacd mrh edn ±äL÷c íeMî ©©£¨¦§¨¤
ätä çéøì.dtd on rx gixl mexbl dlelr ef dbdpdy ± §¥©©¤

a ìéâøä ,ïðçBé éaø øîà éøî áø øîàåzlik`ì úçà ìcøçìLíéL §¨©©¨¦¨©©¦¨¨¨¨¦§©§¨©©¦§Ÿ¦
,íBé`edòðBîjka.Búéa CBzî íéàìç:`xnbd dtiqenìáàaìë ¥©¢¨¦¦¥£¨¨

àì àîBé:`xnbd zx`an .lcxg lk`iàîòè éàîmrh edn ± ¨Ÿ©©£¨
,mei lka eplk`i `ly xacdìeçì äL÷c íeMîàaìc àL± ¦§¨¤§§¨§¦¨

.ald zylegl mexbl dlelr ef dbdpdy
a ìéâøä ,áø øîà éMà øa àéiç áø øîàzlik`Bðéà ,íépè÷ íéâã ¨©©¦¨©©¦¨©©¨¨¦§¨¦§©¦¥

íépè÷ íéâcL àlà ,ãBò àìå .íéòî éìBç éãéì àadlrn yi ¨¦¥¦¥©¦§Ÿ¤¨¤¨¦§©¦
mdy meyn ,mzlik`aìL Bôeb ìk ïéøáîe ïéaøîe ïéøôîdíãà ©§¦©§¦©§¦¨¤¨¨

.mze` lke`d
:sebl aeh `ed m`d ,gvwd lr dpc `xnbdéaøa àîç éaø øîà̈©©¦¨¨§©¦

a ìéâøä ,àðéðçzlik`.áì áàk éãéì àa Bðéà ,çö÷ £¦¨¨¨¦§¤©¥¨¦¥§¥¥
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¥¦¥©¨¦§¤©§¦¥

,øîBàdå ,àeä úånä éðnñ íéMMî ãçà çö÷mc`ì ïLiäcvçøæî ¥¤©¤¨¦¦¦©¨¥©¨¤§©¨¥§¦§©
lyBðøb,gvwd ly eztiq` mewn -BLàøa Bîc,zenl lelr ± ¨§¨§Ÿ

zayepd-] ziaxrn gexy iptn ,xdfp `ly lr ezen xg`l yprie
xg`le gvwd oxeba zxaer `id xy`ke ,`id dgl [gxfnl axrnn
ly egix z` dnr dxiarn `id ,gxfnl oyid mc`l dribn okn
ixacn x`ean .el dwifne mc`d ly eteba eze` dqipkne ,gvwd
`pipg iaxa `ng iax gaiy cvike ,sebl wifn gvwdy ,`ziixad

.ezlik` z`
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì`ziixad dxn`y df xac ± Ÿ©§¨¨

`ed ,sebl wifn gvwdyBçéøae ,gvwd lyàäxn`y df xace ± §¥¨
`ed ,egaya `pipg iaxa `ng iaxBîòèaxnelk ,gvwd ly §©§

.ezlik`a
:dinxi iax ly en` dbdp oky d`ian `xnbddénéà[en`-]éaøc ¦¥§©¦

àzôéø déì àéôà ,äéîøé,zt exear dte` dzid -déì à÷aãîe± ¦§§¨©§¨¥¦§¨§©§¨¥
meyn ,enrh da hlwpy cr zta [gvwd z`] eze` zwacne

,`pipg iaxa `ng iax xn`y itk sebl dti mrhdyeokn xg`l
déì àôl÷îdinxi iaxy ick ,ztd on [gvwd z`] eze` ztlwn ± §©§¨¥

.`ziixaa epipyy itk ,wifn `edy egix z` gixi `l
dpyna epipy(.dl lirl)zewxid lr :itk ,'dnc`d ixt `xea' jxan

.ux`d zexit lr jxany,øîBà äãeäé éaøjxan zewxid lr ©¦§¨¥
.'íéàLã éðéî àøBa'`pz zwelgna dkld wqt d`ian `xnbd ¥¦¥§¨¦
:dcedi iaxe `nwàîézéàå ,àøéæ éaø øîày mixne` yie ±éaø ¨©©¦¥¨§¦¥¨©¦
àtt øa àððéç,z`f xn`äãeäé éaøk äëìä ïéàlry xn`y ¦§¨©¨¨¥£¨¨§©¦§¨

xn`y `nw `pzk `l` ,'mi`yc ipin `xea' jxan zewxid
.'dnc`d ixt `xea' jxany
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רכט
ezny in` cenr n sc ± iyily wxtzekxa

.êåøá ìåèleh l"`e elv`y inl hiyede dpnn rva dqextd on mrhy mcew rvead

`ied dgiyc ab lr s`e jxal xefgl jixv oi` mizpia gqy it lr s` dkxad zqextn

ieqka oke jxal jixv oilitzl oilitz oia gq (.el sc 'b wxt) zegpna opixn`ck dwqtd

:`wqtn `le dkxa jxev dgiy jd mcd.çìî åàéáäjxev ef s`y jxal jixv oi` inp

:mrha zlk`p dkxa ly dqext `dzy dkxa

.éøåúì ìéáâjxevl mina oqxend z` liab

:mixeeyd.àéãäì äì òöáå`le cin xnelk

:oztle glnl oiznd.ùùáyyea enk aekr

oi`e ef `id diwp zt xnelk (d mihtey) eakx

:oztl dkixv.íéìë íéìâø éî ïéà`l` sebd on

`ed weqitl aexw gelwdyky itl daiyia

:wiqtne eilbx lr zevevp elti `ly b`ecøôòá
.çåçéú:zevevp `kil.äøëñà:h"p`ln o"ea

.íéîá åúìéëà äô÷îäxg` daxd min dzey

lfxad svie mina dtv ezlik`y cr ezlik`

:(e a mikln) `lfxt `twe opinbxznòðåî
.äøëñàmirn ipa xevr zngn `a ilegdy

:milylyn miycrde.çö÷miyxtn epizeax

mirxf oin izrny ip` la` f"rla `"liip

:l`rnyi ux`a eze` oirxefy.åðøåâ çøæîìly

`id dzpezne dgl gex ziaxrn gexy gvw

:sebd jeza gixd zqpkne.åîòèá àä åçéøá àä
:aeh mrhde dyw gixd.äéì à÷áãî`ztixa

:mrhd hlwy cr.äéì àôì÷îå:gixd liaya

.íåéå íåé ìëoirn aeh meia zay oirn zaya

:h"ei.àìî éìë:mkg mc`.òåîù íàzg` mrt

:zxg` mrt of` dhzy jteq.ïùéá òîùú íà
:cwzy` zrnyy dn zylye zipyyø÷éòã

.àéä àòøà ïìéàux`d `id zexitd lk xwirc

:dpnid lcb lkde.ïìéàä õö÷ðå ïéòîä ùáédid

epnn edwyn `edy oirn eae oiglyd zia el

oke oirnd yai jk xg`e epnn mixeka xvwe

uvwp k"g`e epnn mixeka uvwe oli`d dcy

:oli`d.àøå÷ åðéàå àéáîon xnel leki epi`y

oirnd yaic oeikc il dzzp xy` dnc`d

:`rx` dl dlha dpnn oli`d uvwpeàéáî
.àøå÷å:xwir `id ux`dy.äììé àéáä àåäù

:dzin `iad dfeàáà àåø÷ì òãåé ÷åðéúä ïéàù
.àîàå:zrcd ur `xwp dfe.àæååâ:ur ly sprd

.÷éôî:ipixg` ixit
õåç
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àáäoia gq (.el sc) zegpnc b"ta 'ixn` ikde zrcd gqid iedc .jxal jixv 'ek gln

yeciw zkxa oiae dlik`l `ivend zkxa oia gq m` dkld oke jxal jixv oilitzl oilitz

jixv dhigya oke jexa leh enk dcerql `kiiyc `zlin e`l i` jxale xefgl jixv dizyl

xn`iy e` hegyl milebpxze zenda xzei cerd enk dhigyc `zlinn e`l i` jxale xefgl

dhigyd lqtz `ly jl hnyi `ly ahid feg`

lr `iadl milibx ep` oi` ep`e dwqtd ef oi`

aeyg eply ztc meyn oztl `le gln `l oglyd

yya jixv oic zil jenqa xn`c `d ik `ed ixde

lr gln `iadl c`n wcwcn did mgpn iax edin

lr oiayei l`xyiyk yxcna `zi`ck oglyd

ode mdici elhiy cr df z` df oipiznne oglyd

oibn gln zixae mdilr bxhwn ohyd zevn `la

:mdilr

éáød`xpe .'eke oirnd yai opzc `id dcedi

dizeek `pz ol mzqc dcedi iaxk dkldc

:`vi dnc`d ixt `xea oli`d zexit lr jxa m`e

ùáéepi`e `ian jkl miyxtn yi .'ek oirnd

`l` d"awdl gaynk d`xp epi`y iptn `xew

die`x dpi`y dnc` el ozpy dn lr laewk

:zexitl

äéúéàd`xp `kdn .iz` xcde `feebl

y"pehpeae y"iifixte mizezc

urd ixt `xea mdilr jxal oikixv oda `veike

liwy ike miax mini miiwzdl urd jxc ixdy

envr urd eze`a ixt iz` xcd ef dpya ixtd

inlyexin di`x `iad mgpn iax axd edin

ch`c ipin lk lr oikxanc mi`lk zkqnc

c dnc`d ixt `xeaoich`e oibdd mzd xn`w

`ipzde jixte mxka mi`lk opi`e md oli` oin

onz ipyne ch`de qcpewd mi`yc ipin od el`

ipin dkxa oiprl `nl` mi`lkl `kde dkxal

jxal jixv y"iifixt lkd ixacl edine oi`yc

evre oich` lr lcb epi`c r"dta mdilr

:dpyl dpyn miiwzn
iaxe
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éøö Bðéà CBøa ìBè CBøa ìBè áø øîàCøáì C ¨©©§§¥¨¦§¨¥
éøö ïzôì àáä çìî àáäøîà ïðçBé 'øå Cøáì C ¨¥¤©¨¥¦§¨¨¦§¨¥§¨¨¨©

'éôàeàéáäéîð ïzôì eàéáä çìîö"àìéab Cøáì £¦¨¦¤©¨¦¦§¨©¦§¨¥©¥
éøö éøBúì ìéab éøBúìøîà úLL áøå Cøáì C §¥©¥§¥¨¦§¨¥§©¥¤¨©

éøö Bðéà éîð éøBúì ìéab eléôàáø øîàc Cøáì C £¦©¥§¥©¦¥¨¦§¨¥§¨©©
ïziL íãB÷ ìëàiL íãàì øeñà áø øîà äãeäé§¨¨©©¨§¨¨¤Ÿ©¤¤¦¥
Ezîäáì EãNa áNò ézúðå 'àpL Bzîäáì ìëàî©£¨¦§¤§¤¤¡§¨©¦¥¤§¨§¦§¤§¤
íeMî ìàeîL øa àáø øîà :zòáNå zìëàå øãäå§¨©§¨©§¨§¨¨§¨¨©¨¨©§¥¦

eàéáiL ãò òBöáì éàMø òöBaä ïéà àéiç éaøçìî ©¦¦¨¥©¥©©©¦§©¤¨¦¤©
ìàeîL øa àáø ãçàå ãçà ìk éðôì ïzôì Bà¦§¨¦§¥¨¤¨§¤¨¨¨©§¥
òöáe àzôéø déì e÷étà àúeìâ Léø éáì òìwà¦§©§¥¥¨¨©¦¥¦§¨¨©
eäì øîà ?dézòîMî øî øãä déì eøîà àéãäì§¤§¨¨§¥¨©©¦§©§¥¨©§

éøö ïéã úéìíeMî ìàeîL øa àáø øîàå :LLa C ¥¥¨¦¨¨§¨©¨¨©§¥¦
áø øîà äáéLéa àlà íéìk íéìâø éî ïéà àéiç éaø©¦¦¨¥¥©§©¦¨¦¤¨¦¦¨¨©©
øôò àkéì éàå äãéîòa eléôà çåçéz øôòáe àðäk©£¨¤¨¨¦Ÿ©£¦©£¦¨§¦¥¨¨¨

dBáb íB÷îa ãBîòé çåçézïézLéå:ïBøãî íB÷îì ¦Ÿ©©£§¨¨©§©§¦¦§¦§
ìk øçà àéiç 'øc déîMî ìàeîL øa àáø øîàå§¨©¨¨©§¥¦§¥§¦¨©©¨
íéî äúL EúéiúL ìk øçàå çìî ìBëà Eúìéëà£¦¨§¡¤©§©©¨§¦¨§§¥©¦
Eúìéëà ìk øçà éëä éîð àéðz ÷Bfð äzà éàå§¦©¨¦©§¨©¦¨¥©©¨£¦¨§
äzà éàå íéî äúL EúéiúL ìk øçàå çìî ìBëà¡¤©§©©¨§¦¨§¨¨©¦§¦©¨
çìî ìëà àìå ìëàî ìk ìëà Cãéà àéðz ÷Bfð¦©§¨¦¨¨©¨©£¨§Ÿ¨©¤©
ïî âàãé íBia íéî äúL àìå ïé÷Lî ìk äúL̈¨¨©§¦§Ÿ§¥©¦©¦§©¦

:äøkñà éðtî âàãé äìéláe ätä çéøø"úät÷nä ¥©©¤©©§¨¦§©¦§¥©§§¨©©§¤
øîà änëå íéòî éìBç éãéì àa Bðéà íéîa Búìéëà£¦¨§©¦¥¨¦¥¦¥©¦§©¨¨©

ïBzé÷ àcñç áøúôìéøî áø øîàø"àì úçà íéLãòa ìéâøä ïðçBéìLòðBî íBé íéL ©¦§¨¦§©¨©©¨¦¨¨¨¨¦©£¨¦©©¦§¦¥©
àì àîBé ìk ìáà Búéa CBzî äøkñàè"îéøî áø øîàå ätä çéøì äL÷c íeMî ©§¨¨¦¥£¨¨¨Ÿ¦§¨¤§¥©©¤§¨©©¨¦
ì úçà ìcøça ìéâøä ïðçBé éaø øîàìLàîBé ìk ìáà Búéa CBzî íéàìç òðBî íBé íéL ¨©©¦¨¨¨¨¦§©§¨©©¦§¦¥©¢¨¦¦¥£¨¨¨

àìè"îäL÷c íeMîìeçìàLàaìcéLà øa àéiç áø øîàøîàíéâãa ìéâøä áø Ÿ¦§¨¤§§¨§¦¨¨©©¦¨©©¦¨©©¨¨¦§¨¦
éãéì àa Bðéà íépè÷éìåçíéâcL àlà ãBò àìå íéòîíépè÷ïéøôîïéaøîeïéøáîeìk §©¦¥¨¦¥Ÿ¦¥©¦§Ÿ¤¨¤¨¦§©¦©§¦©§¦©§¦¨

íãà ìL Bôebø"àìéâøä àðéðç éaøa àîççö÷aéáéúéî áì áàk éãéì àa Bðéàâ"áùøéðîñ íéMMî ãçà çö÷ øîBà ¤¨¨¨¨§©¦£¦¨¨¨¦§¤©¥¨¦¥§¥¥¥¦¥¥¤©¤¨¦¦¦©¨¥
àä àéL÷ àì BLàøa Bîc Bðøb çøæîì ïLiäå àeä úånäåçéøaàäåîòèaàzôéø déì àéôà äéîøé éaøc dénéàà÷aãîe ©¨¤§©¨¥§¦§©¨§¨§ŸŸ©§¨¨§¥Ÿ¨§©£Ÿ¦¥§©¦¦§§¨©§¨¥¦§¨§©§¨

déìàôl÷îe:déìø:íéàLã éðéî àøBa øîBà äãeäé 'ø"ààîézéàå àøéæøäãeäé éaøk äëìä ïéà àtt øa àðpéç 'å"àø ¥§©§¨¥§¨¥¥¦¥§¨¦¥¨§¦¥¨¦§¨©¨¨¥£¨¨§©¦§¨§
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xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc - zekxa(iriax meil)

éøéôì déì úì÷L éëc àëéä ìáàxy`ky [ixt oina] okid la` ± £¨¥¨§¦¨§©¥§¥¥
,urd on zexitd z` lhep dz`÷étî øãäc àæåeâì déúéìaey ± ¥¥§©¨¨§¨©©¦

,yaiizn `ed `l` ,zexit `ivene xfegd spr ea oi`ïðéëøáî àìŸ§¨§¦©
déìòeilr mikxan oi` ±.'äîãàä éøt àøBa' àlà ,'õòä éøt àøBa' £¥¥§¦¨¥¤¨¥§¦¨£¨¨

oin `idy s` ,'dnc`d ixt `xea' dhigd zkxa ,df llk itle
,dhigd ipirxb mdy ,dixt z` milhepy xg`ly meyn ,oli`

.mitqep mipirxb `ivene xfeg epi`e lerabd yaiizn
dpyna epipy(`"r lirl):øîà íà ïlek ìòåezkxaa'åëå ìkäL' §©¨¦¨©¤©Ÿ

`xnbd .jxane xfeg epi`e ,dkxad zaeg ici `vi 'exaca didp
:`vi m`d ,oii e` zt lr 'lkdy' jxiaa dpc,øîà àðeä áø ,øîzà¦§©©¨¨©

'exaca didp lkdy' jxia m`y epizpyn dxn` lk`n ipin lk lr
,`viïéiä ïîe útä ïî õeçjxia m`e ,miaeyg milk`n mdy ¦©©¦©©¦

.`vi `l 'lkdy' mdilrïééå út eléôà ,øîà ïðçBé éaøå,miaeygd §©¦¨¨¨©£¦©¨©¦
.`vi 'lkdy' mdilr jxia m`

.mi`pz zwelgna opgei iaxe `ped ax zwelgn z` dlez `xnbd
lr jxand m`d ,opgei iaxe `ped ax ewlgpy dn :`xnbd zxxan

,`vi 'exaca didp lkdy' oiie ztéàpúk àîéðxacay xn`p m`d ± ¥¨§©¨¥
`ztqeza epipy oky .mi`pz xak ewlgp df(d"d c"t),,út äàø̈¨©

íB÷nä Ceøa ,Bæ út äàð änk' øîàå[`ed jexa yecwd-],'dàøaL §¨©©¨¨¨©¨©¨¤§¨¨
àöém` oke ,dkxad zaeg ici df gayaänk' øîàå ,äðàz äàø ¨¨¨¨§¥¨§¨©©¨

àöé ,'dàøaL íB÷nä Ceøa ,Bæ äðàz äàðzaeg ici df gaya ¨¨§¥¨¨©¨¤§¨¨¨¨
,dkxadeòáhL òaènî äpLîä ìk ,øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¨©§©¤¦©§¥©¤¨§

[erawy gqepdn-],úBëøáa íéîëçxg` gqepa gaiyy df oebk £¨¦¦§¨
,jxal epwizy dnn,BúáBç éãé àöé àì.jxale xefgl jixve Ÿ¨¨§¥¨

opgei iaxe `ped ax zwelgn z` zelzl yi cvik zx`an `xnbd
:mi`pzd zwelgnaàîéðy ,xn`p m`d ±øîàc àðeä áøzt lry ¥¨©¨§¨©

xaeq ,'lkdy' zkxaa `vei epi` oiie,éñBé éaøklky xn`y §©¦¥
jxiae dpiyy df s`e ,`vi `l zekxaa epwizy gqepdn dpynd
jxiay s`y xn`y xi`n iaxk `le ,`vi `l 'lkdy' oiie zt lr

.`vi xg` gqepaøîàc ïðçBé éaøåjxia m` oiie zt lr s`y §©¦¨¨§¨©
xaeq ,`vi 'lkdy',øéàî éaøkxg` gqepa jxia m` s`y xn`y §©¦¥¦

xn`y iqei iaxk `le ,ezaeg ici `vi minkg epwizy dnn
.`vi `l xg` gqepay

opgei iaxe `ped ax zwelgn z` zelzl oi`y dgec `xnbd
ax ixac miayiizn cvik `xnbd zx`an .mi`pzd zwelgna

:xi`n iax zhiyk s` `pedøîà[xn`i-]éøîàc àðà ,àðeä áø Cì ¨©¨©¨£¨§©§¦
`ed ,'lkdy' zkxaa `vei epi` oiie ztay izxn`y dn ±eléôà£¦

ìzhiy,øéàî éaøy meynøîà÷ àì ïàk ãò[xn`-]øéàî éaø §©¦¥¦©¨Ÿ¨¨©©¦¥¦
íúäjexa ef zt d`p dnk' ztd lr jxandy ,`ziixaa my ± ¨¨

,ezaeg ici `vi 'd`xay mewndúôc déîL økãî à÷c àëéä àlà¤¨¥¨§¨©§©§¥§©
,['ef zt d`p dnk'] 'zt' myd z` xikfn `ed dkxaay okid `l` ±

úôc déîL økãî à÷ àìc àëéä ìáàxikfn epi`y okid la` ± £¨¥¨§Ÿ¨©§©§¥§©
,'zt' my ezkxaaäãBî øéàî éaø eléôàici `vei epi`y iqei iaxl £¦©¦¥¦¤

,'lkdy' ztd lr jxiay ote`a okle .df gaya dkxad zaeg
.'zt' my xikfd `ly oeikn ,ezaeg ici `vi `ly xi`n iax dcen
iax zhiyk s` opgei iax ixac miayiizn cvik zx`an `xnbd

:iqeiøîà ïðçBé éaøå[xn`i-]éøîàc àðà ,Cìs`y izxn`y dn ± §©¦¨¨¨©¨£¨§©§¦
`ed ,'lkdy' zkxaa `vei oiie ztaì eléôàzhiy,éñBé éaømeyn £¦§©¦¥

yøîà÷ àì ïàk ãò[xn`-]íúä éñBé éaø,`ziixaa my ± ©¨Ÿ¨¨©©¦¥¨¨
`vi `l 'd`xay mewnd jexa ef zt d`p dnk' ztd lr jxandy

,ezaeg iciøîà÷c íeMî àlà[xn`y-]äëøaoeylaeðéwz àìc ¤¨¦§¨¨©§¨¨§Ÿ©¦
ïðaø,minkg epwiz `ly ±ìáàm`øîàoiie zt lräéäð ìkäL' ©¨¨£¨¨©¤©Ÿ¦§¨

ïðaø eðéwúc ,'Bøáãaipin x`y lr ef oeyla jxal minkg epwizy ± ¦§¨§©¦©¨¨
,lk`näãBî éñBé éaø eléôà.ezaeg ici `viy £¦©¦¥¤

`ian `xnbdzxtqn :envrn gqepa jxand oipra dyrn d
,`xnbdàéòø ïéîéða[drexd-]àzôéø Cøk,[zt lk`-]øîàå ¦§¨¦¨£¨¨©¦§¨§¨©

,dlik`d xg`léøa''àzét éàäc déøî C.[ef zt ly oec`d jexa-] §¦¨¥§©¦¨
øîàjk lr,áøef ezxin`ayàöé`ly s` ,oefnd zkxa zaeg ici ¨©©¨¨

.minkg epwizy oeyla jxia

`veiy ax xn` cvik :`xnbd dywn .ax ixaca dpc `xnbd
,'`zit i`dc dixn jixa' zxin`aøîàäå[xn` `lde-]áøllk §¨¨©©

,zekxaa,äëøa dðéà ,íMä úøkæä da ïéàL äëøa ìkef dxin`ae ¨§¨¨¤¥¨©§¨©©¥¥¨§¨¨
jk `irx oinipaa dyrnd :`xnbd zvxzn .myd zxkfd oi` `ld

,didøîàc[xn` `edy-]éøa''àzét éàäc déøî àðîçø Cjexa-] §¨©§¦©£¨¨¨¥§©¦¨
`viy ax xn` okle ,myd z` xikfdy `vnpe ,[ef zt ly oec`d 'd

.ezaeg ici
zkxa zaeg ici ef dxin`a `veiy ax xn` cvik :`xnbd dywn

,oefndïðéòa àäåoefnd zkxaa xn`iy mikixv ep` `lde ±ìLL §¨¨¦©¨Ÿ
,úBëøa,ok` :`xnbd zvxzn .zg` dkxa `l` xn` `l `edeéàî §¨©

áø øîà÷c 'àöé'`vi `irx oinipay exne`a ax zpeek `id dn ± ¨¨§¨¨©©
,ezaeg iciénðy ezpeek ok mb ±äðBLàø äëøa éãé àöéylyn ©¦¨¨§¥§¨¨¦¨

zekxad izy z` jxal jixv oiicr j` ,['ofd' zkxa] zekxad
zetqepd.

:`xnbd dywn .epcnll ax `ay yecigd edn zxxan `xnbd
ïì òîLî÷ éàî`irx oinipay xn`y dna epcnll ax `a dn - ©¨©§©¨

y epcnll `a i`ce .epeyla xn`y df gaya ezaeg ici `viìò óà©©
døîàc ábdkxad z` xn`y ±ìa,ìBç ïBLoeyl xwirk `le ©©£¨¨¦§

yie .ezaeg ici `vi mewn lkn ,ycewd oeyla `idy dkxad
xak `lde ,jk lr zeywdlàðéðzepipyy ,dpyna ok epipy ±dheq) §¦¨

(.al,elàåd mixacdì ìëa íéøîàð,ïBL,ycewd oeyla wx `le §¥¤¡¨¦§¨¨
äèBñ úLøtriayn ,dzpif `ly dy`d z` odkd riaynyky ± ¨¨©¨

oke ,dpian `idy oeyla dze`øNòî éecéåxeria zra xne`y ¦©£¥
,oeyl lka dceezn ,zexyrndåokòîL úàéø÷oeyla `xew §§¦©§©

,oianyälôúe,zekxa dxyr dpeny -åokïBænä úkøajxan §¦¨§¦§©©¨
oiany oeylazxn`p oefnd zkxay epipy xak ef dpyna ,ok m` .

ax jixv did recne ,leg oeyla s`e oian `edy oeyl lka
.df xac epcnll
:`xnbd zvxznéøèöàCmeyn ,z`f epcnll ax did jixv ± ¦§§¦

càðéîà Czòc à÷ìñ,xnel jzrca dler didy ±éléî éðä± ¨§¨©§¨¨¦¨¨¦¦¥
,leg oeyla jxia m` s` `veiy ,dpynd dxn`y el` mixac

ote`a `l` mpi`døîàc[dkxad z` xn`y-]ìaéëéä ék ìBç ïBL ©£¨¨¦§¦¥¦
ïðaø eðéwúcxnel minkg epwizy gqep eze`a ±ìaïBLd,Lã÷wxe §©¦©¨¨¦§Ÿ¤

,leg oeyll dkxad z` mbxzìáàm`døîà àìz` xn`-] £¨Ÿ£¨¨
[dkxadìaïðaø eðéwúc éëéä ék ìBç ïBLminkg epwizy enk ± ¦§¦¥¦§©¦©¨¨
xnelìaïBLd,Lã÷,ezrcn zexg` milina jxia `l`àîéà± ¦§Ÿ¤¥¨

y xne` iziidàìokle .dkxad zaeg ici jka `viïì òîLî à÷± Ÿ¨©§©¨
mewn lkn zexg` milina jxiay ote`a s`y ,eixaca ax epcnln

.ezaeg ici `vi
da oi`y dkxa lky ,lirl exkfedy ax ixacl day `xnbd

:dkxa dpi` myd zxkfdàôeb.mx`ape ax ixac mvrl aeyp ± ¨
dðéà ,íMä úøkæä da ïéàL äëøa ìk ,áø øîàzaygpøå .äëøaéa ¨©©¨§¨¨¤¥¨©§¨©©¥¥¨§¨¨§©¦

,øîà ïðçBés`da ïéàL äëøa ìkzxkfdúeëìî,'ddðéàzaygp ¨¨¨©¨§¨¨¤¥¨©§¥¨
,äëøaopgei iaxe ax ewlgpy ,`vnp .cala myd zxkfda ic `le §¨¨

.dkxaa zakrn 'd zekln zxkfd s` m`d
:ax ixack `ziixan dgiken `xnbdáøc déúååk ,ééaà øîà̈©©©¥§¨¥§©

àøaúñî,ax ixack xazqn ±,àéðúcweqta aezk(bi ek mixac) ¦§©§¨§©§¨
'd iptl dceezn `ed xeriad xg`ly ,zexyrnd xeria oipra

,xne`eéúBönî ézøáò àì'.'ézçëL àìå E,`ziixad zx`anàì' Ÿ¨©§¦¦¦§¤§Ÿ¨¨§¦Ÿ
'ézøáòizrpnp `ly epiid,Eëøálîzevna epwizy dkxad itk ¨©§¦¦§¨¤§
,xyrn'ézçëL àìå'izgky `ly epiidøékæälîz` dkxaaEîL §Ÿ¨¨§¦¦§©§¦¦§

['d my-]åéìò,`ziixad ixacn iia` wiicn .xyrnd lr ±eléàå ¨¨§¦
úeëìî,'déðz÷ àì`ly zeceezdl eilry `ziixaa epipy `l ± ©§Ÿ¨¨¥

zekln zxkfd ok`y ,cenll yi jkne .dkxaa dxne`l gky
`le ,ax zhiyke ,myd zxkfd wx `l` ,dkxaa zakrn dpi`

.zakrn zekln zxkfd s`y xn`y opgei iaxk
:opgei iax zhiy z` `xnbd zayiinïðçBé éaøå,jl xn`iéðzyi ± §©¦¨¨§¦

,`ziixaa zepyløékæälî 'ézçëL àìå'z` dkxaaEúeëìîe EîL §Ÿ¨¨§¦¦§©§¦¦§©§§
åéìò.zakrn zekln zxkfd s`y ,xyrnd lr ± ¨¨
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ezny ina cenr n sc ± iyily wxtzekxa
.ïééä ïîå úôä ïî õåçyecwa envrl daxd zekxa mxeby (.an sc) onwl opixn`ck

:mipzg zkxaae dlcadae.äðåùàø äëøá éãé:ofd zkxa.äèåñ úùøô:driayn odkdyk

.øùòî éåãéå:(ek mixac) ziad on ycwd izxra.êëøáìîeizevna epycw xy` jexa

:xyrne dnexz yixtdl epeve'éðúî.úåìáåðä:'nba yxtn.éàáåâ:mixedh miabgïéî
.äìì÷od dllw ici lr i`aebe zelaepe uneg

:oi`a'îâ.íéø÷äù:f"rla x"iheaåáø àáøéî
.àòøàîlr milcb md ux`d zigelgln

:milkd lre mivrd.àøîë éìùåáitexy enk

.md mixnze eyaie megd mtxye mlyay dng

:(.gp sc migqt) `xya xnkn enk meg `xnk

.à÷éæã éøîú:oxiyn gexdy.àøàùàuneg`

:dcedi 'x bilt i`aebe.éëåøá éòá õòä éøô
:lewlwl epzyp `l ixdy.éàîãáù íéì÷ä

ogweldy odly i`nca minkg elwdy zexit

:od el` .oxyrl jixv oi` ux`d mrnïéúéùä
.'åëmdilr yg d"r oi`e miaeyg opi`y

:oxyrln.éùìåè:iynlew.éðôåâ éäìéùmiapr

:zeipeezq.ïàãå àäodn yxted `ly reci m`

:xyrn.ïøåâ ïàùòùcinrd ohwly in e` iprd

:ixk znixr odn.äàôäå äçëùäå è÷ìät"r`

oxeb o`yre ipr ohwl xyrnd on mixehty

xaq ifgc o`nc opaxcn xyrnl erawed

:`id erwxw z`eazy
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éáøå`ped ax iabl y"ke opgei 'xk dkld opgei 'xe axc dkld oke .oiie zt 'it` xn` opgei

:ax ly ecinlz didy

àîéðx`ya dcen `ped ax `d iqei 'xk `ped ax xaeq ivn ikid z"`e .iqei 'xk `ped ax

lkc `vi `lc xaq iqei 'x eli`e `vic lkdy xn` m`y oiie ztn ueg mixac

'x elit`c xninl ivnc n"ie 'ek rahnn dpynd

dpi`y mewnd jexaa `l` `vi `l xn`w `l iqei

:dcen lkdya la` llk dkxa

øîàn"i .'ek `xazqn axc dizeek iia`

ax edine dizeek `ziixa `xazqnc

oi`y dkxa lkc i"x wqt oke opgei 'xk wqt qtl`

i"x xne` did jkle dkxa dpi` miny zekln da

jixvy `ivend zkxa ly zekln blcn did m`y

jlnc cala mlerd zaiz blc 'it`e jxale xefgl

oi` dxyr dpeny ly zekxae zekln epi` cal

oi` dnizgae dgizta oi`a opi`c zekln oda

zekln enk ied mdxa` idl` la` zekln jiiy

mlerd lk lr d"awd jilnd epia` mdxa`c

li`ed zaya ilvnc ray oirne ezekln ricedy

enk epiid edenk oi`y yecwd l`d da yie

iedc cg` 'd epidl` 'd l`xyi rny enk zekln

`kid lkc ziyixtc dn itle zekln mewna

'xle `gip zekln enk ied mdxa` idl` aizkc

`lkexk eh`c jzekln ipz `lc `iyw `l opgei
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ברכות. פרק שישי - כיצד מברכין דף מ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

אודות אופן לימודו בזמן האחרון והקישויים אשר בזה . . אין זה אלא מתחבולות היצר־הרע, או במדריגה יותר נעלית, כמה שנאמר כי 
מנסה ה' אלוקיכם לדעת הישכם אוהבים וכו'.

ממכתב י"ז שבט תשי"ח



רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc - zekxa(iriax meil)

éøéôì déì úì÷L éëc àëéä ìáàxy`ky [ixt oina] okid la` ± £¨¥¨§¦¨§©¥§¥¥
,urd on zexitd z` lhep dz`÷étî øãäc àæåeâì déúéìaey ± ¥¥§©¨¨§¨©©¦

,yaiizn `ed `l` ,zexit `ivene xfegd spr ea oi`ïðéëøáî àìŸ§¨§¦©
déìòeilr mikxan oi` ±.'äîãàä éøt àøBa' àlà ,'õòä éøt àøBa' £¥¥§¦¨¥¤¨¥§¦¨£¨¨

oin `idy s` ,'dnc`d ixt `xea' dhigd zkxa ,df llk itle
,dhigd ipirxb mdy ,dixt z` milhepy xg`ly meyn ,oli`

.mitqep mipirxb `ivene xfeg epi`e lerabd yaiizn
dpyna epipy(`"r lirl):øîà íà ïlek ìòåezkxaa'åëå ìkäL' §©¨¦¨©¤©Ÿ

`xnbd .jxane xfeg epi`e ,dkxad zaeg ici `vi 'exaca didp
:`vi m`d ,oii e` zt lr 'lkdy' jxiaa dpc,øîà àðeä áø ,øîzà¦§©©¨¨©

'exaca didp lkdy' jxia m`y epizpyn dxn` lk`n ipin lk lr
,`viïéiä ïîe útä ïî õeçjxia m`e ,miaeyg milk`n mdy ¦©©¦©©¦

.`vi `l 'lkdy' mdilrïééå út eléôà ,øîà ïðçBé éaøå,miaeygd §©¦¨¨¨©£¦©¨©¦
.`vi 'lkdy' mdilr jxia m`

.mi`pz zwelgna opgei iaxe `ped ax zwelgn z` dlez `xnbd
lr jxand m`d ,opgei iaxe `ped ax ewlgpy dn :`xnbd zxxan

,`vi 'exaca didp lkdy' oiie ztéàpúk àîéðxacay xn`p m`d ± ¥¨§©¨¥
`ztqeza epipy oky .mi`pz xak ewlgp df(d"d c"t),,út äàø̈¨©

íB÷nä Ceøa ,Bæ út äàð änk' øîàå[`ed jexa yecwd-],'dàøaL §¨©©¨¨¨©¨©¨¤§¨¨
àöém` oke ,dkxad zaeg ici df gayaänk' øîàå ,äðàz äàø ¨¨¨¨§¥¨§¨©©¨

àöé ,'dàøaL íB÷nä Ceøa ,Bæ äðàz äàðzaeg ici df gaya ¨¨§¥¨¨©¨¤§¨¨¨¨
,dkxadeòáhL òaènî äpLîä ìk ,øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¨©§©¤¦©§¥©¤¨§

[erawy gqepdn-],úBëøáa íéîëçxg` gqepa gaiyy df oebk £¨¦¦§¨
,jxal epwizy dnn,BúáBç éãé àöé àì.jxale xefgl jixve Ÿ¨¨§¥¨

opgei iaxe `ped ax zwelgn z` zelzl yi cvik zx`an `xnbd
:mi`pzd zwelgnaàîéðy ,xn`p m`d ±øîàc àðeä áøzt lry ¥¨©¨§¨©

xaeq ,'lkdy' zkxaa `vei epi` oiie,éñBé éaøklky xn`y §©¦¥
jxiae dpiyy df s`e ,`vi `l zekxaa epwizy gqepdn dpynd
jxiay s`y xn`y xi`n iaxk `le ,`vi `l 'lkdy' oiie zt lr

.`vi xg` gqepaøîàc ïðçBé éaøåjxia m` oiie zt lr s`y §©¦¨¨§¨©
xaeq ,`vi 'lkdy',øéàî éaøkxg` gqepa jxia m` s`y xn`y §©¦¥¦

xn`y iqei iaxk `le ,ezaeg ici `vi minkg epwizy dnn
.`vi `l xg` gqepay

opgei iaxe `ped ax zwelgn z` zelzl oi`y dgec `xnbd
ax ixac miayiizn cvik `xnbd zx`an .mi`pzd zwelgna

:xi`n iax zhiyk s` `pedøîà[xn`i-]éøîàc àðà ,àðeä áø Cì ¨©¨©¨£¨§©§¦
`ed ,'lkdy' zkxaa `vei epi` oiie ztay izxn`y dn ±eléôà£¦

ìzhiy,øéàî éaøy meynøîà÷ àì ïàk ãò[xn`-]øéàî éaø §©¦¥¦©¨Ÿ¨¨©©¦¥¦
íúäjexa ef zt d`p dnk' ztd lr jxandy ,`ziixaa my ± ¨¨

,ezaeg ici `vi 'd`xay mewndúôc déîL økãî à÷c àëéä àlà¤¨¥¨§¨©§©§¥§©
,['ef zt d`p dnk'] 'zt' myd z` xikfn `ed dkxaay okid `l` ±

úôc déîL økãî à÷ àìc àëéä ìáàxikfn epi`y okid la` ± £¨¥¨§Ÿ¨©§©§¥§©
,'zt' my ezkxaaäãBî øéàî éaø eléôàici `vei epi`y iqei iaxl £¦©¦¥¦¤

,'lkdy' ztd lr jxiay ote`a okle .df gaya dkxad zaeg
.'zt' my xikfd `ly oeikn ,ezaeg ici `vi `ly xi`n iax dcen
iax zhiyk s` opgei iax ixac miayiizn cvik zx`an `xnbd

:iqeiøîà ïðçBé éaøå[xn`i-]éøîàc àðà ,Cìs`y izxn`y dn ± §©¦¨¨¨©¨£¨§©§¦
`ed ,'lkdy' zkxaa `vei oiie ztaì eléôàzhiy,éñBé éaømeyn £¦§©¦¥

yøîà÷ àì ïàk ãò[xn`-]íúä éñBé éaø,`ziixaa my ± ©¨Ÿ¨¨©©¦¥¨¨
`vi `l 'd`xay mewnd jexa ef zt d`p dnk' ztd lr jxandy

,ezaeg iciøîà÷c íeMî àlà[xn`y-]äëøaoeylaeðéwz àìc ¤¨¦§¨¨©§¨¨§Ÿ©¦
ïðaø,minkg epwiz `ly ±ìáàm`øîàoiie zt lräéäð ìkäL' ©¨¨£¨¨©¤©Ÿ¦§¨

ïðaø eðéwúc ,'Bøáãaipin x`y lr ef oeyla jxal minkg epwizy ± ¦§¨§©¦©¨¨
,lk`näãBî éñBé éaø eléôà.ezaeg ici `viy £¦©¦¥¤

`ian `xnbdzxtqn :envrn gqepa jxand oipra dyrn d
,`xnbdàéòø ïéîéða[drexd-]àzôéø Cøk,[zt lk`-]øîàå ¦§¨¦¨£¨¨©¦§¨§¨©

,dlik`d xg`léøa''àzét éàäc déøî C.[ef zt ly oec`d jexa-] §¦¨¥§©¦¨
øîàjk lr,áøef ezxin`ayàöé`ly s` ,oefnd zkxa zaeg ici ¨©©¨¨

.minkg epwizy oeyla jxia

`veiy ax xn` cvik :`xnbd dywn .ax ixaca dpc `xnbd
,'`zit i`dc dixn jixa' zxin`aøîàäå[xn` `lde-]áøllk §¨¨©©

,zekxaa,äëøa dðéà ,íMä úøkæä da ïéàL äëøa ìkef dxin`ae ¨§¨¨¤¥¨©§¨©©¥¥¨§¨¨
jk `irx oinipaa dyrnd :`xnbd zvxzn .myd zxkfd oi` `ld

,didøîàc[xn` `edy-]éøa''àzét éàäc déøî àðîçø Cjexa-] §¨©§¦©£¨¨¨¥§©¦¨
`viy ax xn` okle ,myd z` xikfdy `vnpe ,[ef zt ly oec`d 'd

.ezaeg ici
zkxa zaeg ici ef dxin`a `veiy ax xn` cvik :`xnbd dywn

,oefndïðéòa àäåoefnd zkxaa xn`iy mikixv ep` `lde ±ìLL §¨¨¦©¨Ÿ
,úBëøa,ok` :`xnbd zvxzn .zg` dkxa `l` xn` `l `edeéàî §¨©

áø øîà÷c 'àöé'`vi `irx oinipay exne`a ax zpeek `id dn ± ¨¨§¨¨©©
,ezaeg iciénðy ezpeek ok mb ±äðBLàø äëøa éãé àöéylyn ©¦¨¨§¥§¨¨¦¨

zekxad izy z` jxal jixv oiicr j` ,['ofd' zkxa] zekxad
zetqepd.

:`xnbd dywn .epcnll ax `ay yecigd edn zxxan `xnbd
ïì òîLî÷ éàî`irx oinipay xn`y dna epcnll ax `a dn - ©¨©§©¨

y epcnll `a i`ce .epeyla xn`y df gaya ezaeg ici `viìò óà©©
døîàc ábdkxad z` xn`y ±ìa,ìBç ïBLoeyl xwirk `le ©©£¨¨¦§

yie .ezaeg ici `vi mewn lkn ,ycewd oeyla `idy dkxad
xak `lde ,jk lr zeywdlàðéðzepipyy ,dpyna ok epipy ±dheq) §¦¨

(.al,elàåd mixacdì ìëa íéøîàð,ïBL,ycewd oeyla wx `le §¥¤¡¨¦§¨¨
äèBñ úLøtriayn ,dzpif `ly dy`d z` odkd riaynyky ± ¨¨©¨

oke ,dpian `idy oeyla dze`øNòî éecéåxeria zra xne`y ¦©£¥
,oeyl lka dceezn ,zexyrndåokòîL úàéø÷oeyla `xew §§¦©§©

,oianyälôúe,zekxa dxyr dpeny -åokïBænä úkøajxan §¦¨§¦§©©¨
oiany oeylazxn`p oefnd zkxay epipy xak ef dpyna ,ok m` .

ax jixv did recne ,leg oeyla s`e oian `edy oeyl lka
.df xac epcnll
:`xnbd zvxznéøèöàCmeyn ,z`f epcnll ax did jixv ± ¦§§¦

càðéîà Czòc à÷ìñ,xnel jzrca dler didy ±éléî éðä± ¨§¨©§¨¨¦¨¨¦¦¥
,leg oeyla jxia m` s` `veiy ,dpynd dxn`y el` mixac

ote`a `l` mpi`døîàc[dkxad z` xn`y-]ìaéëéä ék ìBç ïBL ©£¨¨¦§¦¥¦
ïðaø eðéwúcxnel minkg epwizy gqep eze`a ±ìaïBLd,Lã÷wxe §©¦©¨¨¦§Ÿ¤

,leg oeyll dkxad z` mbxzìáàm`døîà àìz` xn`-] £¨Ÿ£¨¨
[dkxadìaïðaø eðéwúc éëéä ék ìBç ïBLminkg epwizy enk ± ¦§¦¥¦§©¦©¨¨
xnelìaïBLd,Lã÷,ezrcn zexg` milina jxia `l`àîéà± ¦§Ÿ¤¥¨

y xne` iziidàìokle .dkxad zaeg ici jka `viïì òîLî à÷± Ÿ¨©§©¨
mewn lkn zexg` milina jxiay ote`a s`y ,eixaca ax epcnln

.ezaeg ici `vi
da oi`y dkxa lky ,lirl exkfedy ax ixacl day `xnbd

:dkxa dpi` myd zxkfdàôeb.mx`ape ax ixac mvrl aeyp ± ¨
dðéà ,íMä úøkæä da ïéàL äëøa ìk ,áø øîàzaygpøå .äëøaéa ¨©©¨§¨¨¤¥¨©§¨©©¥¥¨§¨¨§©¦

,øîà ïðçBés`da ïéàL äëøa ìkzxkfdúeëìî,'ddðéàzaygp ¨¨¨©¨§¨¨¤¥¨©§¥¨
,äëøaopgei iaxe ax ewlgpy ,`vnp .cala myd zxkfda ic `le §¨¨

.dkxaa zakrn 'd zekln zxkfd s` m`d
:ax ixack `ziixan dgiken `xnbdáøc déúååk ,ééaà øîà̈©©©¥§¨¥§©

àøaúñî,ax ixack xazqn ±,àéðúcweqta aezk(bi ek mixac) ¦§©§¨§©§¨
'd iptl dceezn `ed xeriad xg`ly ,zexyrnd xeria oipra

,xne`eéúBönî ézøáò àì'.'ézçëL àìå E,`ziixad zx`anàì' Ÿ¨©§¦¦¦§¤§Ÿ¨¨§¦Ÿ
'ézøáòizrpnp `ly epiid,Eëøálîzevna epwizy dkxad itk ¨©§¦¦§¨¤§
,xyrn'ézçëL àìå'izgky `ly epiidøékæälîz` dkxaaEîL §Ÿ¨¨§¦¦§©§¦¦§

['d my-]åéìò,`ziixad ixacn iia` wiicn .xyrnd lr ±eléàå ¨¨§¦
úeëìî,'déðz÷ àì`ly zeceezdl eilry `ziixaa epipy `l ± ©§Ÿ¨¨¥

zekln zxkfd ok`y ,cenll yi jkne .dkxaa dxne`l gky
`le ,ax zhiyke ,myd zxkfd wx `l` ,dkxaa zakrn dpi`

.zakrn zekln zxkfd s`y xn`y opgei iaxk
:opgei iax zhiy z` `xnbd zayiinïðçBé éaøå,jl xn`iéðzyi ± §©¦¨¨§¦

,`ziixaa zepyløékæälî 'ézçëL àìå'z` dkxaaEúeëìîe EîL §Ÿ¨¨§¦¦§©§¦¦§©§§
åéìò.zakrn zekln zxkfd s`y ,xyrnd lr ± ¨¨
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המשך צעמוד רמה



xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc - zekxa(iying meil)

øîàc ïàîì àîìLazxaeqy drcd itl zpaen dpynd - ¦§¨¨§©§¨©
md i`nca dpyna epipyy 'dxnz zelaep'y,à÷éæc éøîzzelaepe ©§¥§¦¨

nk ilyea' md epzpyna epipyy,ef drc itly meyn ,'`xeðééä- ©§
,daiqd `id z`fàëäc,epzpyna o`ky -dì éø÷dpkn dpynd - §¨¨¨¥¨

mze`àîúñ 'úBìáBð',sqep xe`iz `llíúäådpyna ,my eli`e - §§¨¨§¨¨
,i`ncadì éø÷zelaep' mze` dpkn dpynd -,'äøîzlka ixdy ¨¥¨§¨¨

.xg` oina xaecn mewnøîàc ïàîì àlàdrcd itl `l` - ¤¨§©§¨©
md 'dxnz zelaep'y ,zxaeqy,àøîë éìLeadzpiy recn ,dyw §¥©§¨

eli`e ,mzq 'zelaep' mi`xwp md epzpynay ,dpeyln dpynd
oiae epzpyna oia `ld ,'dxnz zelaep' mi`xwp md i`nc zkqna

,ok m`e ,'`xnk ilyea'l dpynd zpeek ,i`nc zkqnaéãéà éðzéð¦§¥¦¦
éãéàådpyna mbe epzpyna mb xnelk ,dfae dfa `pzd dpyiy - §¦¦

i`nc zkqnayBà ,'äøîz úBìáBð'dpyiyéãéàå éãéà,dfae dfa - §§¨¨¦¦§¦¦
i`nc zkqnay dpyna mbe epzpyna mb xnelk,àîúñ 'úBìáBð'§§¨¨

:`xnbd dwiqn .sqep xe`iz `llàéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨
:dpyna epipy'åë äaøä ïéðéî åéðôì eéäyi m` xne` dcedi iax ¨§¨¨¦¦©§¥

dfi` lr jxan mixne` minkge ,jxan `ed eilr dray oin odipia
.dvxiy odn

:minkge dcedi iax ewlgp mipte` el`a dpc `xnbd,àleò øîà̈©¨
ú÷Bìçî`id minkge dcedi iaxamipin eiptl yiy ote` ©£¤§

úBåL ïäéúBëøaL`xea' `id mdipy zkxay migetze mizif oebk ¤¦§¥¤¨
miwleg df ote`ae .zg` dkxaa mdipy z` xehtl `ae 'urd ixt

,jxal sicr oin dfi` lr opaxe dcedi iaxïéî ,øáñ äãeäé éaøc§©¦§¨¨©¦
éãò äòáLójk meyne ,aiagd oindn xzei aeyg dray oiny ± ¦§¨¨¦

.xg`d oind z` xhete eilr jxanéøáñ ïðaøå,mixaeq minkge - §©¨¨¨§¦
dyïéîdéãò áéáç,óz` xehtle aiagd oind lr jxal yi okle ¦¨¦¨¦

dfi` lr jxan' dpyna minkg ixac zernynke ,'dray oin'd
.aiagd oind z` `weec micwdl yiy ,'dvxiy mdna ìáàote` £¨§

mipin dnk eiptl eidyúBåL ïäéúBëøa ïéàLl ,zife oepv oebkeéøác ¤¥¦§¥¤¨¦§¥
ìkäopaxl oiae dcedi iaxl oia -äæ ìò Cøáîe øæBçå äæ ìò Cøáî ©Ÿ§¨¥©¤§¥§¨¥©¤

dkxa oi`e ,ipyd oind lr jxan jk xg`e ,cg` oin lr jxan -
zwelgn mdipia oi` df ote`ae .ipyd oind z` zxhet cg` oin lr
cg` oinyk `weec `id mzwelgn lky meyn ,zncew dkxa efi`
dn ewlgpe ,xzei aeygd lr jxal jixv f`y ,exiag z` xhet
,miwleg mpi` ,dpey mzkxay mipina la` .xzei aeygd `ed

.mdipy lr jxal yi zercd lkle
dywn:`xnbdéáéúéîepipy ,`ler ixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

`ziixaaïBðö åéðôì eéädnc`d ixt `xea ezkxayúéæåezkxay ¨§¨¨§¨©¦
,urd ixt `xea.úéfä úà øèBôe ïBðvä ìò Cøáîoi`yk mby ixd §¨¥©©§¥¤©©¦

ixack `le ,exiag z` xhete cg` lr jxan ,zeey mdizekxa
.mdn cg` lk lr jxal yiy xaeqd `ler

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä,xaecn dna `ziixaa o`k - ¨¨§©¨§¦©
øwéò ïBðväLkliaya ezlik` z` ligzdy ,xnelk ,el lth zifde §¤©§¦¨

ly ezetixg z` bitdl ick `l` zifd z` lke` epi`e ,oepv lek`l
dpyna epipye .oepvd(.cn onwl)jxan ,dlth enre xwir `edy lk'

,oepvd lr wx jxal yi okle ,'dlthd z` xhete xwird lr
mipin ipy lr xaic `ler mle` .zifd z` ef dkxaa xehtle
jxal yi df ote`ay ,exiagl lth mdn cg` oi`e ,xwir mdipyy

.oine oin lk lr
:`xnbd dywnéëä éàxaecn `ziixaay ,jxack `ed ok` m` - ¦¨¦

,lth zifde xwir oepvdyàôéñ àîéàly `tiqd z` x`ae xen` - ¥¨¥¨
da epipyy ,`ziixadúéfä ìò Cøáî øîBà äãeäé éaømeynúéfäL ©¦§¨¥§¨¥©©©¦¤©©¦

`ed.äòáL ïénîote`a xaecny `ziixad z` zcnrdy jixacle ¦¦¦§¨
lr jxal yiy dcedi iax xaeq recn ,dyw oepvl lth zifdy

ike ,zifdïðúc àä äãeäé éaøì déì úéìepi` dcedi iax m`d - ¥¥§©¦§¨¨¦§©
epipyy ef dpynk xaeq(.cn onwl)Cøáî ,äìôè Bnòå øwéò àeäL ìkŸ¤¦¨§¦§¥¨§¨¥

ìò.äìôhä úà øèBôe øwéòä ©¨¦¨¥¤©§¥¨
:`xnbd dtiqeneàîéz éëå,xnel dvxz m`e -déì úéìc énð éëä §¦¥¨¨¦©¦§¥¥

mb jxal jixv ezrcle ,ef dpynk xaeq epi` dcedi iax ok`y -

lr zifd lr jxal yiy xaeq `ed okle ,lthd lr mbe xwird lr
,df lr zeywdl yi .xwir oepvdy s`àéðúäåepipy `ld - §¨©§¨

,`ziixaa,úéfä àa ïBðö úîçî íà ,øîBà äãeäé éaø`ed oepvy ©¦§¨¥¦¥£©§¨©©¦
,el lth zifde ezlik` xwir.úéfä úà øèBôe ïBðvä ìò Cøáî`vnp §¨¥©©§¥¤©©¦

m`e .dlthd z` xhete xwird lr jxany dcen dcedi iax mby
oinn zifdy ,zifd lr jxan' `ziixaa dcedi iax xn`yk ok
ote`a `l` ,lth zifde xwir oepvdy ote`a xaecn oi` ,'dray
lr jxany minkg exn` ok it lr s`e ,ezlik`a xwir mdipyy
oi`y mipinay xaeqd `ler ixack `lye ,zifd z` xhete oepvd

.mdn cg` lk lr jxan zeey mdizekxa
:`xnbd zvxznïðé÷ñò øwéò ïBðöa ,íìBòì`yixa epipyy dn - §¨¦§¦¨¨§¦©

didy ote`a `ed ,'zifd z` xhete oepvd lr jxan' `ziixad ly
.xwir oepvdïðaøå äãeäé éaø éâéìt éëådcedi iax ewlgpy dne - §¦§¦¦©¦§¨§©¨¨

'zifd lr jxan' dcedi iax xn`y ,`ziixad ly `tiqa minkge
,`yixd ly ote` eze`a dpi` mzwelgn ,df oica minkg lr wlge

`l`éâéìt éúéøçà àúléîa.xg` oica ewlg md ±àøqçî éøeqçå §¦§¨©£¦¦§¦¦§©¥¦©§¨
éðz÷ éëäåyi jke ,dxiqg `id eli`k `ziixad z` cenll yie ± §¨¦¨¨¥
,da zepyl,úéæå ïBðö åéðôì eéälkd ixacløèBôe ïBðvä ìò Cøáî ¨§¨¨§¨©¦§¨¥©©§¥

íéøeîà íéøác äna .úéfä úà,oepvd lr wx jxal yiyïBðväLk ¤©©¦©¤§¨¦£¦§¤©§
øwéò`l` zifd z` lk` `le ,dlik`d z` ligzd eliayay - ¦¨

.oepvd ly ezetixg z` bitdl ickìáàm`éøác ,øwéò ïBðvä ïéà £¨¥©§¦¨¦§¥
ìkä,dcedi iaxl oiae minkgl oia -äæ ìò Cøáîmdn cg` lr - ©Ÿ§¨¥©¤

äæ ìò Cøáîe øæBçå,dcedi iaxe minkg ewlgp `l dfae .ipyd lr - §¥§¨¥©¤
lr wx jxal yi ,lth ipyde xwir cg` oin m`y micen mdipye
yi ,exiagl lth mdn cg` oi`e ,xwir mipind ipy m`e .xwird
zniiqne .zeey mdizekxa oi`y iptn ,oine oin lk lr jxal

,[oweznd gqepd it lr] `ziixadàîìòa ïéðéî éðLemipin ipye - §¥¦¦§¨§¨
mipey,úBåL ïäéúBëøaLoinn `ed mdn cg`y ,getze zif oebk ¤¦§¥¤¨

mixne` minkg ,dray oinn epi` xg`de drayäæéà ìò Cøáî§¨¥©¥¤
äöøiL ïäîeli`e .ipyd oind z` ef dkxaa xehtieäãeäé éaø ¥¤¤¦§¤©¦§¨

úéfä ìò Cøáî ,øîBàmeyn ,ipyd oind z` xheteúéfäL`edïénî ¥§¨¥©©©¦¤©©¦¦¦
,äòáL.eilr jxal yie xzei aeyg `ed okle ¦§¨

minkg ly mzwelgn lk `ziixad ixac itl mby ,df itl `vnp
yi minkg zrcly ,zeey mdizekxay mipina wx `id dcedi iaxe
zrcle ,xg`d z` ezkxaa xehtle eilr aiagd oind lr jxal
ezkxaa xehtle dray oinn `edy ixtd lr jxal yi dcedi iax

izekxa oi`yk la` .aiagd z`oin lk lr mikxan ,zeey md
.`ler ixacke ,cxtpa

m` ,dpynd ixac yexita ewlgy mi`xen` d`ian `xnbd
:zepey mdizekxay mipina mb mzwelgnda éâéìt,da ewlg - §¦¦¨

,dpynd yexitaãç .àçtð ÷çöé éaøå énà éaømdn cg` -,øîà ©¦©¦§©¦¦§¨©¨¨©¨©
ú÷Bìçî`id dcedi iaxe minkgamipin eiptl eidy ote` ©£¤§

,úBåL ïäéúBëøaL,dray oinn epi` xg`de dray oinn cg`e ¤¦§¥¤¨
éãò äòáL ïéî ,øáñ äãeäé éaøcósicre xzei aeyg dray oin - §©¦§¨¨©¦¦§¨¨¦

.aiagd oind z` xehtle ,eilr jxaléøáñ ïðaøå,[mixaeq-]ïéî §©¨¨¨§¦¦
éãò áéáçóz` xehtle ,eilr jxal sicre xzei aeyg aiag oin - ¨¦¨¦

.dray oinda ìáàmipinìkä éøác ,úBåL ïäéúBëøa ïéàLoia - £¨§¤¥¦§¥¤¨¦§¥©Ÿ
,minkgl oiae dcedi iaxläæ ìò Cøáî[mdn cg` lr-]øæBçå §¨¥©¤§¥

äæ ìò Cøáîe.exiag z` zxhet cg`d zkxa oi`e [ipyd lr-]ãçå §¨¥©¤§©
xg`d cg`e -a óà ,øîàmipin ipyénð ,úBåL ïäéúBëøa ïéàL- ¨©©§¤¥¦§¥¤¨©¦
yi mda mb,ú÷Bìçî`id dn jenqa `xnbd yxtzy itke ©£¤
.mzwelgn

:`xnbd dywnú÷Bìçî úBåL ïäéúBëøaLa øîàc ïàîì àîìLa- ¦§¨¨§©§¨©§¤¦§¥¤¨©£¤
iaxe `nw `pz zwelgny zxaeqy drcd itl wx zpaen dpynd

ef drc itl ik ,zeey mdizekxay mipina `id dcediøétLoaen - ©¦
z` xehtl ick jxal yi oin dfi` lr ,`id mzwelgny ,xacd

.ipyd oindéâéìt úBåL ïäéúBëøa ïéàLa øîàc ïàîì àlàj` - ¤¨§©§¨©§¤¥¦§¥¤¨§¦¦
mipin iabl mb miwleg dcedi iaxe `nw `pzy zxaeqy drcd itl

,dyw ,zeey mdizekxa oi`yéâéìt éàîa`ld ,miwleg md dna - §©§¦¦
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המשך צעמוד יצ



רלג ezny in` cenr `n sc ± iyily wxtzekxa
.ã"îì àîìùáepiid `xnk ilyeaa `pniwe` 'ipznc zelaepe `wifc ixnz i`ncc zelaep

opz 'ipznae dxnz zelaep edl ixw `kdc:`nzq zelaep (n 'c).úååù ïäéúåëøáùáoebk

:zg` dkxaa odizy z` xehtl `ae urd t"a ediieexzc migetze miziféãò áéáç.ó
:rnyn eilr aiagd z` oizipznc dvxiy dfi`.ä"ã úååù ïäéúåëøá ïéàùá ìáàoi`

zwelgn o`k oi` aeye ozxhet zg` dkxa

oli`d zexit lr jxia (.n sc lirl)opzc b"r`e

jxiae drhe `pin cga n"d `vi dnc`d t"a

lr jxiae zife oepv la` dnc`d t"a dilr

cr opiqxb `l `hiyt :zif xhtp `l oepvd

`iyw `xwirn 'nbd zhiy ef oi`y `cg iaizin

`iyw xcde `xninl jixhvi` `lc `hiyt dil

i` `id `hiyt `lc cere `xninl ivn ikid

zifd z` xhet oepv `"d `ler opirny`c e`l

:`vi dnc`d t"a oli`d zexit lr jxia opzdc

.ø÷éò ïåðö äéäùdlik`d ligzd eliayay

dedc oepv ly etxeg bitdl `l` zif lk` `le

xwir `edy lk (.cn sc) opze lth zif dil

:dlthd z` xhete xwird lr jxan dlth enre

.'åë äæ ìò êøáî:ewlgp `l o`keíéðéî éðùå
.àîìòázeey odizekxay getze zif oebk

:ewlgp dfa dray oinn cg`deøîà ãç
.úååù ïäéúåëøáùá ú÷åìçîb"d :oxn`ckeãçå

.ú÷åìçî éîð úååù ïäéúåëøá ïéàùá óà øîà
:lif`e dl yxtne.éâéìô éàîá`l i`ce `d

:dkxa `cga ixhtníéã÷äìá äéîøé 'ø øîà
.éâéìôjxan zeey odizekxaya la` 'iqxb `le

zeey opi`ya `zydc dvxiy odn cg` lr

dray oin xn`e ozncwd lr dcedi 'x citwn

:y"k `l efa ef xehtl `ayk sicr'ø øîàã
.'åë ÷çöédcedi 'xe dncwd` opictw `nl`

cgc `kid oky lk jkld wgvi 'xc dil zi`

zil opaxe sicr dray oinc dray oinn e`l

:sicr aiagc aiag mewna wgvi 'xc edlàâéìôå
.ïðç éáøãmcew mcwend xn`c wgvi 'xc `d

da yiy `a i"` gayl `xw `nl` dkxal

mzeaiyg xcqk o`pne elld miaeygd zexit

ricedl aezkd `a `l xn`c opg 'xc` bilte

`l` mdly mrha zexitd zeaiyg gay

dxez ixeriyy zexit da yiy i"` ly dgay

lr aezkd citwd `l `ed ikdc oeike oda oilzp

:oiey olek efa ixdy oxcq.òâåðîä úéááaizk

`le (ci `xwie) axrd cr `nhi ziad l` `ade

eicba z` qaki ziaa lke`de micba qeak aizk

lk`i `l elit`e dlik` xeriy `deya (my)

eicba z` qaki ziaa akeyde ditiqa aizkcn

`ly enr eicba z` `yepe ea qpkpd jkld

s`y cin mi`nhe eicba el` oi` eyealn jxck

yeal `edyke ziad l` `ade `xew ip` oda

:diidy ira oda.ñøô úìéëàexriyy xkk ivg

izy oefn elek `edy aexird z` minkg ea

:zg` dcerq oefn eivge zecerq.ïéèç úô
:xdn zlk`p.áñéîzlk`p `idy daqd jxc

:dp`e dp` dpet epi`y xdn.ìäàá àîèî åðéàå
:`ed ipiqn dynl dkld.øéæðì ïéé úéòéáø éãë

oii ziriax xeriyk oialele mibfe mipvxg lk`

oiey min ziriaxe oii ziriax xeriy oi`e aiig

jinqc meyn zifk lr cenrle yexwl lekiy mc ziriax iab [(.fr sc) zaya] (.fw zegpna) opixn`ck min ziriaxa yiy dnn xzei oii ziriaxa yie oiyelw minde ar oiidy itl

:zifk dicic ziriax ded `l yilwc icin la`.úáù úàöåäì:dyai dp`z `ide (:er zay) zxbexbk oilke` `ivend opzc
ïøåòéù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

ìáàoi`y oeik zwelgn o`k oi` aeye zife oepv oebk i"yxit .zeey odizekxa oi`ya

`l` mipind zraya zeticr oi`c dcen dcedi 'x 'it` exiag z` xhet cg`d

dcedi iaxc yxtl yi oke ipyd lr jxai jk xg`e el aiagd dlgz dvxiy dfi` lr jxan

ahen `xnbd 'it `le li`ed minkgl dcenmicen miax `le miaxl dcen cigiy xn`py

z` xhtle oepvd lr jixale i"yx dywde cigil

t"a oli`d zexit lr jxia lirl opz `dc zifd

`l` my oi`y mzd ip`yc uxize `vi dnc`d

`kd la` dnc`d t"a jxiae drhe `pin cg

exag z` xht `l oepvd lr dnc`d t"a jxiayk

opixn` `d z"`e carica 'it` urd t"a `edy

zkxac `xtw xac `caer iab (.hl sc) lirl

itl lkdyn ith `aiyg dnc`d ixt `xea

ith `aiyg urd t"a mb k"` ith zxxeany

lk urd t"a aiyg `lc l"ie dnc`d t"a zkxan

dnc`d ixt `xea aeygy enk dnc`d t"an jk

micwz urd t"ac zelecb zeklda y"ne lkdyn

`pwqnd itl epiid ith zxxeanc dnc`d t"al

'xk l"iwe zeey odizekxa oi`ya ibiltc onwlc

ibilt `lc 'ixn`c `pyil i`dl la` dcedi

zekldc wqt mwezn `l zeey odizekxa oi`ya

:lirl epyxitck zelecbéáéúéîeiptl eid

`nl` jixte .'eke oepvd lr jxan zife oepv

elit` urd t"a xehtl elit` dnc`d t"a jxanc

ody zeilw y"ke mipind zrayn `edy zif iabl

dnc`d t"a odilr jxanc oipind zrayn ok enk

ikd bidpdl jixv okl migetzd z` xehtl

enk zeey odizekxa oi`a lirl ziyixitck

:zeilwe migetzø"àsqei x"`c micwdl dinxi

xn`c `d `iz` ef `qxb itl i"xde i"yxit .'eke

'x la` `wec dcedi 'xk mcwend lk sqei ax

`ail` `iz`e 'eke sqei ax xn` qixb dirny

opilf` `dc dfn df oiaiag oi`y ixiine opaxc

mcew aiagc `hiyt oiaiaga i`c mcwen xza

ixn` oipind zray iabl oipin x`ya elit` `dc

sqei axc `zline dvxiy dfi` lr jxanc opax

rnyn jenqac `xidp `le dytp it`a `zlin

`wec dcedi 'xk `iz`e sqei ax xn`c qxbc

`zcerqa iazi eed `pepnd axe `cqg ax xn`wc

lk xn`c sqei axc `dl xn dl xaq `l l"` 'eke

:'eke mcwendéàîá`nrh i`n xnelk .ibilt

zeticr i`n sicr oipind zray xn`c dcedi 'xc

oipin x`y xehtl oileki opi`y xg` eda `kiiy

:dncwdd on ied zeticrdc ipyneïôâick

ick oialel e` oilr lk` m` 'it .'eke oii ziriax

ziriax ick odn lk` m` la` aiig oii ziriax

ilkd on ueg lwa oiklede iyilwc aiign `l min

`ed oiidy ith `xeriy jixv oiia oixryn ik la`

wifgne arqekd on letiy mcew zvw yceb

:ziriaxn xzei `vei did min did m`e oii ziriax

éìë:`ipzn ur ilk iab .miza ilra
ezii`
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc - zekxa(iying meil)

íéðBnøk ïøeòéL,oenix `ivend awpa `ed mdly dxdhd xeriy ± ¦¨¨¦¦
ohw xeriya awip `ed m` j` .xdhp ilkd ,df xeriya awip m`e
,mdilk lr miqg miza ilray meyn ,ilkd xdhp `l ,dfn
,mizifl ea miynzyn md ,zeiphw `ivend awpa ilkd awipyke
,mifeb`l ea miynzyn md ,zif `ivend awpa ilkd awipyke
j` .mipenxl ea miynzyn md ,feb` `ivend awpa ilkd awipyke
df ote`ay iptn ,xdhp ilkd ,oenix `ivend awpa ilkd awipyk
,dxiknl micnerd one` ly milk la` .ilka yeniy cer oi`
leki one`d oi` ohw awpa s`y iptn ,edylk awpa mixedh

.oenix `ivend awpa mxeriy oi`e ,mxkenl
xn`py dne,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà ,'ïîL úéæ õøà'`a df weqt ¤¤¥¤¤¨©©¦¥§©¦£¦¨

`id l`xyi ux`y ,cnllíéúéfk äéøeòéL ìkL õøàixeriy lk - ¤¤¤¨¦¤¨©¥¦
:`xnbd dywn .'zifk' mxeriy ,ux`d zexitn micnlpy dxezd

Czòc à÷ìñ äéøeòéL ìklky xnel jzrca dler m`d - ¨¦¤¨¨§¨©§¨
,'zifk' xeriya md ux`d zexitn micnly mixeriydàkéà àäå§¨¦¨

ðäïøîàc Cdcnly mitqep mixeriy mze` z` yi `ld - ¨¨©£¨¨
,dhgn ecnlpy mixeriyd oebk ,ux`d zexitn `ziixad
micnlpd mixeriyd lk `l ok` :`xnbd zvxzn .otbne dxeryn

,zifk md ux`d zexitnàlàiaxa iqei iax ixac xe`iaa xn`z ¤¨
,`pipg,'íéúéfk äéøeòéL áBøL õøà',mc zlik` ,alg zlik` ¤¤¤¦¤¨©¥¦

.zifka `ed aeigd xeriy mlekay ,lebit zlik`e ,xzep zlik`
xn`py dneLácxeriy lke`y iny cnll `aäqbä úáúBkk- §¨©¤¤©©¨

dlecb dxnzk,íéøetkä íBéadnn df xeriy cnlpe .zxk aiig §©¦¦
yac `ed dxeza xen`d 'yac' lke ,'yac' dxezd dxn`y

.mixnz
:`xnbd zl`eyCãéàåopg ax lr wlegy wgvi iaxe -(`"r lirl) §¦¨

mixeriy cnel `ed oipn ,zekxaa dnicw oiprl weqtd z` yxece
:dinza `xnbd daiyn .el`éáéúk éî àéãäa ïéøeòéL éðäike - ¨¥¦¦§¤§¨¦§¦¦

`ld .yexita dxeza miaezk opg ax xn`y el` mixeriy
yi opg ax lr mb jk m`e ,dxeza miyxetn mpi` mixeriyd

.el` mixeriy cnl `ed oipn zeywdlàlàzercd lkly ,i`ce ¤¨
`l` mpi` mixeriydàø÷e ,ïðaøcîux`' ea xn`py weqtde - ¦§©¨¨§¨

`ed `l` mixeriyd z` cnln epi` 'ebe 'dhig.àîìòa àzëîñà©§©§¨§¨§¨
lirl `xnba(`"r)dhg ux`' weqtd zyxca mi`xen`d ewlgp

zg` itle ,'yace ony zif ux` ,oenixe dp`ze otbe dxerye
yiyk okle ,mzeaiyg xcq itl weqta miaezk mipind ,zercd
mcewy oind lr dkxad z` micwdl eilr ,mipin dnk eiptl
:df oic x`any dyrn d`ian `xnbd .aeygd oind `edy ,weqta

àúceòña éáúé eåä àðeðîä áøå àcñç áø,dcerqa miayei eid - ©¦§¨§©©§¨£¨§¦¦§§¨
éðBnøå éøîz eäéén÷ì eúééà,mipenixe mixnz mdiptl e`iade - ©§§©©§©§¥§¦¥

ì÷Lgwl -àðeðîä áø,zexitdnéøaàLéøa éøîzà Cjxiae - §©©©§¨¨¦©©§¥§¥¨
ipenixd z` xht ef dkxaae ,mixnzd lr dligz.mdéì øîà̈©¥

[l`y-]øîàc àäì øî déì àøéáñ àì ,àcñç áøxaeq jpi` m`d - ©¦§¨Ÿ§¦¨¥©§¨§¨©
xn`y oicd itkàîézéàå ,óñBé áøz`f xn`y mixne` yie -éaø ©¥§¦¥¨©¦

.'äëøáì íãB÷ äæ ÷eñôa íc÷enä ìk' ,÷çöéjl did ,mdixac itle ¦§¨¨©§¨§¨¤¥¦§¨¨
otbe' ,xn`p weqta oky ,mixnzd iptl mipenixd z` micwdl
iptl xkfed oenixdy ixd ,'yace ony zif ux` oenixe dp`ze

.xnzd `edy yacd
déì øîàweqtdy ,mzenk xaeq ip` mb ,`pepnd ax el aiyd - ¨©¥

j` .dkxaa eze` micwdl yie ,gaeynd oind z` dligz micwd
dhg ux`' aezk dligza .miinrt 'ux`' zaiz daezk weqta
ony zif ux`' weqtd miiqn aeye ,'oenixe dp`ze otbe dxerye
exfge ,zeaiygd xcq z` dwiqtd dipyd 'ux`' zaize .'yace
zeidl ,dpexg`d 'ux`' zaizl jenq eazkpy mixnzde mizifd
zaizn xzei wegx eazkpy mipenixde mip`zdn xzei miaeyg
iptn ,mipenixd iptl mixnzd z` izncwd okle .dpey`xd 'ux`'

yõøàì éðL äæux`d ixg` xkfend ipyd oind md mixnzd - ¤¥¦§¤¤
,dpexg`dõøàì éLéîç äæåiyingd oind md mipenixd eli`e - §¤£¦¦§¤¤

ax ly eixac z` `cqg ax laiw .dpey`xd ux`d ixg` xkfend

e `pepnddéì øîà,`pepnd axlïì áéäé ïàîxnelk ,epl ozi in - ¨©¥©¨¦¨
il eidy i`eldàìæøôc éøbðjixg` zkll ick ,lfxa ly milbx - ©¨¥§©§§¨

,cinzðéònLðeC.jze` ynype - §©§¦¨
lirl(`"r),dey mzkxa oi`y mipin ipy eiptl yi m`y ,x`azd

z` zxhet cg` oin lr dkxad oi`e ,oine oin lk lr jxal eilr
,lk`n ipin x`y iabl xn`p df oic .el lth epi`y xg`d oind
xhet ztd lr creqd m`d x`az epiptly `ibeqd .zt mpi`y

:dpey mzkxay mixg` mipin mb ztd zkxaaøîzéàxn`p - ¦§©
e ztd lr micreq eidy miyp` ,yxcnd ziaaíäéðôì eàéáä¥¦¦§¥¤

,äãeòqä CBúa íéáðòå íéðàz.dcerqa dtd z` wznl ickøîà §¥¦©£¨¦§©§¨¨©
,àðeä áøel` zexitíäéðôì äëøa íéðeòèmdilr jxal yi - ©¨§¦§¨¨¦§¥¤

oi`e ,ztl milth mpi` mdy iptn ,mzlik` iptl 'urd ixt `xea'
.mze` zxhet ztd zkxaïéàåmdíäéøçàì äëøa íéðeòèoi` - §¥§¦§¨¨§©£¥¤

iptn ,mzlik` xg`l yly oirn zkxa mdilr jxal jixv
.mze` zxhet oefnd zkxay,ïîçð áø øîà ïëåel` zexity §¥¨©©©§¨

,øîà úLL áøå .íäéøçàì äëøa íéðeòè ïéàå íäéðôì äëøa íéðeòè§¦§¨¨¦§¥¤§¥§¦§¨¨§©£¥¤§©¥¤¨©
el` zexitì ïéa íäéðôì ïéa äëøa ïéðeòè,íäéøçàdpey`x dkxaa §¦§¨¨¥¦§¥¤¥§©£¥¤

dxht `l ztd zkxae ,ztl milth mpi` mdy meyn ,miaiig md
meyn ,miaiig md dpexg` dkxaae .ur ixt `xea zkxan mze`
oirn zkxan mze` zxhet dpi` dlik`d xg`ly oefnd zkxay
mip`ze ,oifnd xac `l` zxhet ztd lr oefnd zkxa oi`y ,yly
`le mdiptl wx jxal okzi `le .oifnd xac mpi` miapre

iptn ,mdixg`läëøa ïeòè ïéàå åéðôì äëøa ïeòhL øác Eì ïéàL¤¥§¨¨¤¨§¨¨§¨¨§¥¨§¨¨
ãáìa ïéðqëa äàaä út àlà ,åéøçàìdaxd mr dyelipy zt - §©£¨¤¨©©¨¨§¦¨¦¦§¨

`id ,oefnd zkxa ixg` milke`y zeilwd mr zlk`pd oilaz
ekixvd `ly ,eixg`l `le eiptl wx dkxa oerhy cigid lk`nd
oilaz daxd da yiy iptn ,dpexg` dkxa dilr jxal minkg

.hrn `l` dpnn milke` oi`e ,micwye mifeb`
eel` mi`xen`y ,`xnbd dtiqenàéiç éaøc àâéìtlr miwleg - §¦¨§©¦¦¨

,`iig iax ixacìëàî éðéî ìk úøèBt út ,àéiç éaø øîàc- §¨©©¦¦¨©¤¤¨¦¥©£¨
mi`ad milk`n ipin x`y lr jxaln xeht ,ztd lr jxand

.dpexg` dkxa oiae dpey`x dkxa oia ,dcerqaåiax xn` cer §
,`iigíé÷Lî éðéî ìk øèBt ïéélr jxaln xeht oiid lr jxand - ©¦¥¨¦¥©§¦

.dpexg` dkxa oiae dpey`x dkxa oia ,miwyn x`y
dcerqd jeza e`ay miapre mip`z oica zehiy yly yiy ,`vnp
dkxa miperhy ongp axe `ped ax zhiy .[ztd ztll `ly]
oia dkxa miperhy zyy ax zhiy .mdixg`l `le ,mdiptl
dkxaa miperh mpi`y `iig iax zhiye .mdixg`l oiae mdiptl

.llk
:dkldd zpwqn z` d`ian `xnbdàúëìä ,àtt áø øîàjk - ¨©©¨¨¦§§¨

,dkldd `idäãeòqä úîçî íéàaä íéøácmi`ad milk`n ± §¨¦©¨¦¥£©©§¨
e`ay ,ztd z` mda ztllàì äëøa íéðeòè ïéà ,äãeòqä CBúa§©§¨¥§¦§¨¨Ÿ

,íäéøçàì àìå íäéðôì,el milth mde ztd mr milk`p mdy iptn ¦§¥¤§Ÿ§©£¥¤
lk`dl ekxcy oefn `ed m` oia ,ztd mr cgi lk`py xac lke
`le eiptl `l dkxa oerh epi` ,zexit `ed m` oiae ,dcerqa

.eixg`lemi`ad milk`näãeòqä úîçî àlLmi`a mpi`y - ¤Ÿ¥£©©§¨
e`ae ,ztd z` ztlläãeòqä CBúa`qiic oebk ,riaydl ick §©§¨

,oztl mpi`e riaydl ick milk`py oicxze aexkeäëøa íéðeòè§¦§¨¨
íäéðôìiptn ,mzlik` mcew dpey`x dkxa mdilr jxal jixv - ¦§¥¤

,`ivend zkxaa exhtiy mgl llka mpi`e ,ztl milth mpi`y
íäéøçàì äëøa íéðeòè ïéàådkxa mdilr jxal jixv oi`e - §¥§¦§¨¨§©£¥¤

j` .mze` zxhet oefnd zkxae ,oefn ipin mdy iptn ,dpexg`
`eal mkxcy milk`näãeòqä øçàì,zexit oebkäëøa íéðeòè §©©©§¨§¦§¨¨

íäéðôì ïéae [dpey`x dkxa-]íäéøçàì ïéa,[dpexg` dkxa-] ¥¦§¥¤¥§©£¥¤
mze` e`iad `ly calae ,dcerqd jeza mze` e`iad m` elit`
`id dkldd zpwqny ,`tt ax ixac itl `vnp .ztd z` ztll
miperh ,dcerqd jeza mi`ad miapre mip`zy ,zyy ax zrck

.mdixg`l oiae mdiptl oia dkxa
zngn mi`ad mixacy `tt ax ixac zligza oecl zxfeg `xnbd
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ezny ina cenr `n sc ± iyily wxtzekxa
.íéðåîøë ïøåòéùa xedh oenx `ivenk awipawip jkld mdilk lr miqg miza ilr

`ivenk awip mifeb`l ynzyn zif `ivenk awip mizifl eripvn zeiphw `ivenk

:ikda dixeriy ied `l xeknl cnerd one` ly la` mipenx ea ynzyn feb`áåøù
.äéøåòéù:lebite xzep mc alg zlik`.ùáãmixnz yac `ed dxeza xen`d

:dxnz `id zazeke.õøàì éðù äæzif ux`

ux` wiqtd `xwc ditiqa aizkc yace ony

mixnze mizif zeyrl xfge xcqd z`

iying oenxdy mipenxe mip`zn miaeyg

ipy yace `xwnd y`xa daezkd ux`l

:eteqa daezkd ux`léøâð ïì áéäé ïàî
.àìæøôã:lfxa ly milbx.êðéòîùðåjynyp

:cinz jixg` jlpeíéðàú íäéðôì åàéáä
.äãåòñä êåúá íéáðòåztd z` ztll `le

oi`y xaca wleg oi`e dlth edl eed k"`c

`l` eixg`l `le eiptl `l dkxa oerh

dcerqd jeza eit z` wznl `ay minrtl

:zexita.íäéðôì êøáî:edpip dlth e`lc

.íäéøçàì àìå:ozxhet f"ndacíäéðôì ïéá
.íäéøçàì ïéáipde oiifc icin `l` xht `lc

:ipiif `l.ïéðñëá äàáä úôdlik` xg`l

zeilw ode oipqik `iadl milibx eid f"ndae

oiaexir) `nlra 'ixn`ck all oitiy itl

odnr oi`iane `aill elrnc ipqik ipd (:hk

eply y"i`ilae` oirk oilaz mr dyelpy zt

zepli`e mixetv oink oze` oiyery yie

da mipzepy jezne hren xac odn oilke`e

hren dlk`ne micwye mifeb`e daxd oilaz

zt` dedc icin 'b oirn dkxa depirhd `l

dlgza (:fl sc) oiwxta opixn`c ogece fxe`

:melk `le seqale zepefn ipin `xeaúô
.úøèåô:mdixg`l oia mdiptl oiaíéøáã

.äãåòñä úîçî íéàáäztll:ztd z` oda

.äëøá ïéðåòè ïéàlk jkld dlth edl eedc

oi` oztll e`iady zexit oia oefn oia icin

:eixg`l `le eiptl `l dkxa eaúîçî àìù
.äãåòñä êåúá äãåòñäaexk oke `qiic oebk

:raeyle oefnl oi`ae oztl opi`y oicxze

.ïäéðôì äëøá ïéðåòèopi`e edpip dlth e`lc

:`ivend zkxaa xhtpc mgl llkaàìå
.ïäéøçàìoefnd zkxae edpip oefn ipinc

:ozxhet.äãåòñ øçàì àáì ïéìéâøä íéøáã
`ly dcerqd jeza o`iad 'it` zexit oebk

:oztl zngn.ïäéðôì ïéá äëøá ïéðåòèe`lc

:edpip dlth.íäéøçàì ïéá:edpip ipefn e`lc ozxhet oefnd zkxa oi`c
íøåâã
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åúééàdlth ode xwir zt edl eed ok m`c ztd z` oda ztll `le .ipenxe ixnz ediinwl

:dlthd z` xhete xwird lr jxan (.cn sc) opzeäæ`kid n"n .ux`l ipy

epiidc weqta mcwend mewn lkn ux`l oieyc b"r` mixnze mixery e` zife dhg `ki`c

:dkxal micwi oey`x ux`låàéáäoi`y oebke .dcerqd jeza miapre mip`z mdiptl

:dcerq gepwl `l` ztd z` ztll oi`aàìà
oerh oi`e eiptl dkxa oerhc .oipqka d`ad zt

dedc icin zeax zeytp `xea wx eixg`l dkxa

jxan dlgza (:fl sc) lirl 'ixn`c ogece fxe``

micwy oda epzpe li`ed melk `le seqale n"na

f"nda xg` odn lk` m` 'it` i"yx 'ite .daxd

ea yiy lk lirl 'ixn`c `cg `xidp `le xn`w

i`n` cere yly oirn dkxa jixv oipind zyngn

jixv k"r ogece fxe` inp `nil oipqik xn`w

ixiinc f"nda mcew dcerqd jeza ixiinc yxtl

jeza oipqika d`ad ztd on ueg w"de da

eixg`l dkxa oerh oi`c f"ndxa mcew dcerqd

xac iedc meyn zyy axl 'it` f"nda dil xhtc

jxal jixv eixg`l s` dcerq `la la` hren

ogece fxe` zt hwp `l ikdle zekxa 'b oirn

dkxa oikixv oi` inp dcerq `la elit` ixdy

axk `l` zyy axk l"iw `l :eixg`l 'b oirn

.miax mewna cigik dkld oi`c ongp axe `ped

:b"dïééåixiin dxe`kle .oiwyn ipin lk xhet

xhtc dil wetiz zt icda i`c dcerq `la oiia

jenqa xtqd xnel dvx inp oii 'it`c zt dil

`l` envrl dkxa raewc `nrh e`l i` xehtc

`zkld zile xhet oii d"t`e dcerq `la ixiin

`l` ezenk dkld oi` zxhet ztn ixdy dizeek

tk'eke xhet oii xn`wc `dn mb k"` `tt ax wq

:dizeek `zkld zil

àúëìäzngn dcerqd jeza mi`ad mixac

oda ztll qxhpewd 'it .dcerqd

`le dlth edl eedc dkxa oiperh oi` ztd z`

lr jxanc (.cn sc) `id 'ipzn k"`c `xidp

dyw cere l"nw i`ne dlthd z` xhete xwird

`lde dyw i`ne zt dixhtp inp oii jenqa jixtc

lthc icina op`e ztl dlth epi` oiid mizeyyk

oii qxhpewd yexitl yxtl oi`e opixiin ztl

dil dedc xn`w epiia ezt dxeyyk zt dixhtp

df oipra eilr jxaiy ogky` `l `dc lth oii

i"yx 'ity dn dyw cere dizya ixiin i`ce `l`

jeza dcerqd zngn `ly mi`ad mixac

oztl ly opi`y aexke oicxze `qiic oebk dcerqd

ipinc oefnd zkxan oixeht edine edpip dlth e`lc mdiptl dkxa miperh reayle oefl oi`ae

oicd `edc yxtn 'nbae zxtxtd z` xht ztd lr jxa 'ipzna 'ixn`c `xidp `le edpip oefn

oi`c mdixg`l oiae edpip dlth e`lc mdiptl oia dkxa miperh oztl zngn `ly dcerqd jeza oze` `iad 'it`e zexit enk i"yxit dcerqd xg`l `al milibxd mixace dxcw dyrn lk

ongp axk l"iiwc `zkldk `lc iede mdixg`l oia mdiptl oia dkxa miperhc dcerqd jeza mipenxe mip`z eiptl e`iad lirl xn`c zyy axk epiidc edpip oefn e`lc ozxhet oefnd zkxa

dxcw ipin lke mibce xya oebk ztd mr olk`l milibxy zta dcerqd zngn `al milibxd xnelk dcerqd jeza dcerqd zngn mi`ad mixac i"x 'it ok lr .lirl ziyixtck `ped axke

dcerqd jeza `al okxc oi`y mixac la` ozxhet ztd oi`a md zt meync oeikc zt `la onvr ipta dcerqd jeza olk` 'it` mdixg`le mdiptl dkxa oiperh oi` dcerqd jeza o`iade

dkxa oiperhc ixn`c lirlc `ped axke p"xk epiide ozxhet ztd oi` ez` oztl meyn e`lc oeikc odiptl dkxa oiperh ztd z` oda ztll milibx oi`y zexit lk x`ye mipenxe mixnz oebk

:odixg`l `le odiptløçàìaey ztd on mdici z` ekyny xg`l 'it dcerqd xg` epxkfdy mixac e`iad m` eyexit ikde `tiq jda mi`ad mixac 'iqxb `le `l eze 'iqxb dcerqd

lk`c mdixg`le mdiptl dkxa miperh dcerqd zngn `al milibx oi`y mixac oiae dcerqd zngn `al milibxd mixac oiae dcerq mey `la olk`y enk iede llk ozxhet ztd oi`

ply bdpn oi`c df oic epl oi` eiykre i`w lirlc mixacdry lk zt lek`l epzrc f"nda mcew xac mey e` zexit oilke` ep`y dry lk `l` f"nda xg`l cr llk ztd on epici jeynl e

:`tt axc wqtk l"iiweéëä éàenvrl dkxa mxebc oii ip`y ipyne zt dixhtle dzyi `l dcerqd e`l i`c minrt dnk dzey `edy iz` dcerq zngn oii i`cec .zt dixhtp inp oii

miapra `edyk dlgzae otbd ixt `xea oiid lr jxal jixvc meyn 'it `"ayxe oiqexi` zkxaae yeciwa oebk zezyl oikixv oi`y t"r` eilr oikxane `a `ed zenewn daxdac i"yxit

`lce envrl dkxa raewc e`l i` xhet ded oii 'it`c ozxhet zt dcerqd zngn mi`ad xkye min enk oiwyn x`yac z"x xne` edine exaca didp lkdy oiwyn x`y lre urd ixt `xea

oefnd on xcepd (.dl lirl) xn`ck ipiif `l min la` oiif oiic meyn odn `kd jixt `lc `de jlnpk iedc dcerqd jeza 'it`e mrte mrt lka dkxa minl oikxany azky ixhie xefgnk

:ztd zkxa llka dpi`c zt edl xht `lc `hiyte 'eke
edin
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øîà ïîL úéæ õøà íéðBnøk ïøeòéLøéaøa éñBé ' ¦¨§¦¦¤¤¥¤¤¨©¥§©¦
à÷ìñ äéøeòéL ìk íéúéæk äéøeòéL ìkL õøà àðéðç£¦¨¤¤¤¨¦¤¨§¥¦¨¦¤¨¨§¨

pä àkéà àäå CzòcáåøL õøà àlà ïøîàc C ©§¨§¨¦¨©¨©£¨¨¤¨¤¤¤Ÿ
íéøetkä íBéa äqbä úáúBëk Lác íéúéæk äéøeòéL¦¤¨§¥¦§©§¤¤©©¨§©¦¦
ïðaøcî àlà éáéúk éî àéãäa ïéøeòéL éðä Cãéàå§¦¨©¥¦¦§¤§¨¦§¦¥¤¨¦§©¨¨
eåä àðeðîä áøå àcñç áø àîìòa àzëîñà àø÷e§¨©§©§¨§¨§¨©¦§¨§©©§¨£
áø ì÷L éðBîøå éøîz eäéén÷ì eúééà àúãeòqa éáúé©§¥¦§§¨©§§©©§©§¥§¦¥¨©©

éøa àðeðîäCéøîzààcñç áø déì øîà àLéøa ©§¨§¦©©§¥§¥¨¨©¥©¦§¨
øî déì àøéáñ àìàäìàîézéàå óñBé áø øîàcø' Ÿ§¦¨¥©§¨§¨©©¥§¦¥¨

ìk ÷çöéíc÷enädéì øîà äëøáì íãB÷ äæ ÷eñôa ¦§¨¨©§¨§¨¤¤¦§¨¨¨©¥
áéäé ïàî déì øîà õøàì éLéîç äæå õøàì éðL äæ¤¥¦§¤¤§¤£¦¦§¤¤¨©¥©¨¦

àìæøôc éøâð ïìðéònLðeCíäéðôì eàéáä øîzéà : ¨¦§¥§©§§¨§©§¦¨¦§©¥¦¦§¥¤
íéðeòè àðeä áø øîà äceòqä CBúa íéáðòå íéðàz§¥¦©£¨¦§©§¨¨©©¨§¦
øîà ïëå íäéøçàì äëøa íéðeòè ïéàå íäéðôì äëøa§¨¨¦§¥¤§¥§¦§¨¨§©£¥¤§¥¨©
äëøa íéðeòè ïéàå íäéðôì äëøa íéðeòè ïîçð áø©©§¨§¦§¨¨¦§¥¤§¥§¦§¨¨
íäéðôì ïéa äëøa ïéðeòè øîà úLL áøå íäéøçàì§©£¥¤§©¥¤¨©§¦§¨¨¥¦§¥¤
åéðôì äëøa ïeòhL øác Eì ïéàL íäéøçàì ïéa¥§©£¥¤¤¥§¨¨¤¨§¨¨§¨¨
ïéðqëa äàaä út àlà åéøçàì äëøa ïeòè ïéàå§¥¨§¨¨§©£¨¤¨©©¨¨§¦¨¦

àéiç 'øc àâéìôe ãáìa"àcøúøèBt út àéiç ¦§©§¦¨§¦¨§¦¨©¤¤
ìëàî éðéî ìkïééåøîà íé÷Lî éðéî ìk øèBt ¨¦¥©£¨§©¦¥¨¦¥©§¦¨©

äceòqä úîçî íéàaä íéøác àúëìä àtt áø©¨¨¦§§¨§¨¦©¨¦¥£©©§¨
àìå íäéðôì àì äëøa íéðeòè ïéà äceòqä CBúa§©§¨¥§¦§¨¨Ÿ¦§¥¤§Ÿ
äceòqä CBúa äceòqä úîçî àlLå íäéøçàì§©£¥¤§¤Ÿ¥£©©§¨§©§¨
íäéøçàì äëøa íéðeòè ïéàå íäéðôì äëøa íéðeòè§¦§¨¨¦§¥¤§¥§¦§¨¨§©£¥¤
ïéa íäéðôì ïéa äëøa íéðeòè äceòqä øçàì§©©©§¨§¦§¨¨¥¦§¥¤¥
íéøác eøîà äî éðtî àîBæ ïa úà eìàL íäéøçàì§©£¥¤¨£¤¤¨¦§¥¨¨§§¨¦
íéðeòè íðéà äceòqä CBúa äceòqä úîçî íéàaä©¨¦¥£©©§¨§©§¨¥¨§¦
ìéàBä íäì øîà íäéøçàì àìå íäéðôì àì äëøa§¨¨Ÿ¦§¥¤§Ÿ§©£¥¤¨©¨¤¦

úôeïzøèåténð ïéé éëä éàdéøèôðéðàL útïéé ©Ÿ©§¨¦¨¥©¦©¦¦§§¥©©¦©¦
íøåâã

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ברכות. פרק שישי - כיצד מברכין דף מא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc - zekxa(iying meil)

íéðBnøk ïøeòéL,oenix `ivend awpa `ed mdly dxdhd xeriy ± ¦¨¨¦¦
ohw xeriya awip `ed m` j` .xdhp ilkd ,df xeriya awip m`e
,mdilk lr miqg miza ilray meyn ,ilkd xdhp `l ,dfn
,mizifl ea miynzyn md ,zeiphw `ivend awpa ilkd awipyke
,mifeb`l ea miynzyn md ,zif `ivend awpa ilkd awipyke
j` .mipenxl ea miynzyn md ,feb` `ivend awpa ilkd awipyke
df ote`ay iptn ,xdhp ilkd ,oenix `ivend awpa ilkd awipyk
,dxiknl micnerd one` ly milk la` .ilka yeniy cer oi`
leki one`d oi` ohw awpa s`y iptn ,edylk awpa mixedh

.oenix `ivend awpa mxeriy oi`e ,mxkenl
xn`py dne,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà ,'ïîL úéæ õøà'`a df weqt ¤¤¥¤¤¨©©¦¥§©¦£¦¨

`id l`xyi ux`y ,cnllíéúéfk äéøeòéL ìkL õøàixeriy lk - ¤¤¤¨¦¤¨©¥¦
:`xnbd dywn .'zifk' mxeriy ,ux`d zexitn micnlpy dxezd

Czòc à÷ìñ äéøeòéL ìklky xnel jzrca dler m`d - ¨¦¤¨¨§¨©§¨
,'zifk' xeriya md ux`d zexitn micnly mixeriydàkéà àäå§¨¦¨

ðäïøîàc Cdcnly mitqep mixeriy mze` z` yi `ld - ¨¨©£¨¨
,dhgn ecnlpy mixeriyd oebk ,ux`d zexitn `ziixad
micnlpd mixeriyd lk `l ok` :`xnbd zvxzn .otbne dxeryn

,zifk md ux`d zexitnàlàiaxa iqei iax ixac xe`iaa xn`z ¤¨
,`pipg,'íéúéfk äéøeòéL áBøL õøà',mc zlik` ,alg zlik` ¤¤¤¦¤¨©¥¦

.zifka `ed aeigd xeriy mlekay ,lebit zlik`e ,xzep zlik`
xn`py dneLácxeriy lke`y iny cnll `aäqbä úáúBkk- §¨©¤¤©©¨

dlecb dxnzk,íéøetkä íBéadnn df xeriy cnlpe .zxk aiig §©¦¦
yac `ed dxeza xen`d 'yac' lke ,'yac' dxezd dxn`y

.mixnz
:`xnbd zl`eyCãéàåopg ax lr wlegy wgvi iaxe -(`"r lirl) §¦¨

mixeriy cnel `ed oipn ,zekxaa dnicw oiprl weqtd z` yxece
:dinza `xnbd daiyn .el`éáéúk éî àéãäa ïéøeòéL éðäike - ¨¥¦¦§¤§¨¦§¦¦

`ld .yexita dxeza miaezk opg ax xn`y el` mixeriy
yi opg ax lr mb jk m`e ,dxeza miyxetn mpi` mixeriyd

.el` mixeriy cnl `ed oipn zeywdlàlàzercd lkly ,i`ce ¤¨
`l` mpi` mixeriydàø÷e ,ïðaøcîux`' ea xn`py weqtde - ¦§©¨¨§¨

`ed `l` mixeriyd z` cnln epi` 'ebe 'dhig.àîìòa àzëîñà©§©§¨§¨§¨
lirl `xnba(`"r)dhg ux`' weqtd zyxca mi`xen`d ewlgp

zg` itle ,'yace ony zif ux` ,oenixe dp`ze otbe dxerye
yiyk okle ,mzeaiyg xcq itl weqta miaezk mipind ,zercd
mcewy oind lr dkxad z` micwdl eilr ,mipin dnk eiptl
:df oic x`any dyrn d`ian `xnbd .aeygd oind `edy ,weqta

àúceòña éáúé eåä àðeðîä áøå àcñç áø,dcerqa miayei eid - ©¦§¨§©©§¨£¨§¦¦§§¨
éðBnøå éøîz eäéén÷ì eúééà,mipenixe mixnz mdiptl e`iade - ©§§©©§©§¥§¦¥

ì÷Lgwl -àðeðîä áø,zexitdnéøaàLéøa éøîzà Cjxiae - §©©©§¨¨¦©©§¥§¥¨
ipenixd z` xht ef dkxaae ,mixnzd lr dligz.mdéì øîà̈©¥

[l`y-]øîàc àäì øî déì àøéáñ àì ,àcñç áøxaeq jpi` m`d - ©¦§¨Ÿ§¦¨¥©§¨§¨©
xn`y oicd itkàîézéàå ,óñBé áøz`f xn`y mixne` yie -éaø ©¥§¦¥¨©¦

.'äëøáì íãB÷ äæ ÷eñôa íc÷enä ìk' ,÷çöéjl did ,mdixac itle ¦§¨¨©§¨§¨¤¥¦§¨¨
otbe' ,xn`p weqta oky ,mixnzd iptl mipenixd z` micwdl
iptl xkfed oenixdy ixd ,'yace ony zif ux` oenixe dp`ze

.xnzd `edy yacd
déì øîàweqtdy ,mzenk xaeq ip` mb ,`pepnd ax el aiyd - ¨©¥

j` .dkxaa eze` micwdl yie ,gaeynd oind z` dligz micwd
dhg ux`' aezk dligza .miinrt 'ux`' zaiz daezk weqta
ony zif ux`' weqtd miiqn aeye ,'oenixe dp`ze otbe dxerye
exfge ,zeaiygd xcq z` dwiqtd dipyd 'ux`' zaize .'yace
zeidl ,dpexg`d 'ux`' zaizl jenq eazkpy mixnzde mizifd
zaizn xzei wegx eazkpy mipenixde mip`zdn xzei miaeyg
iptn ,mipenixd iptl mixnzd z` izncwd okle .dpey`xd 'ux`'

yõøàì éðL äæux`d ixg` xkfend ipyd oind md mixnzd - ¤¥¦§¤¤
,dpexg`dõøàì éLéîç äæåiyingd oind md mipenixd eli`e - §¤£¦¦§¤¤

ax ly eixac z` `cqg ax laiw .dpey`xd ux`d ixg` xkfend

e `pepnddéì øîà,`pepnd axlïì áéäé ïàîxnelk ,epl ozi in - ¨©¥©¨¦¨
il eidy i`eldàìæøôc éøbðjixg` zkll ick ,lfxa ly milbx - ©¨¥§©§§¨

,cinzðéònLðeC.jze` ynype - §©§¦¨
lirl(`"r),dey mzkxa oi`y mipin ipy eiptl yi m`y ,x`azd

z` zxhet cg` oin lr dkxad oi`e ,oine oin lk lr jxal eilr
,lk`n ipin x`y iabl xn`p df oic .el lth epi`y xg`d oind
xhet ztd lr creqd m`d x`az epiptly `ibeqd .zt mpi`y

:dpey mzkxay mixg` mipin mb ztd zkxaaøîzéàxn`p - ¦§©
e ztd lr micreq eidy miyp` ,yxcnd ziaaíäéðôì eàéáä¥¦¦§¥¤

,äãeòqä CBúa íéáðòå íéðàz.dcerqa dtd z` wznl ickøîà §¥¦©£¨¦§©§¨¨©
,àðeä áøel` zexitíäéðôì äëøa íéðeòèmdilr jxal yi - ©¨§¦§¨¨¦§¥¤

oi`e ,ztl milth mpi` mdy iptn ,mzlik` iptl 'urd ixt `xea'
.mze` zxhet ztd zkxaïéàåmdíäéøçàì äëøa íéðeòèoi` - §¥§¦§¨¨§©£¥¤

iptn ,mzlik` xg`l yly oirn zkxa mdilr jxal jixv
.mze` zxhet oefnd zkxay,ïîçð áø øîà ïëåel` zexity §¥¨©©©§¨

,øîà úLL áøå .íäéøçàì äëøa íéðeòè ïéàå íäéðôì äëøa íéðeòè§¦§¨¨¦§¥¤§¥§¦§¨¨§©£¥¤§©¥¤¨©
el` zexitì ïéa íäéðôì ïéa äëøa ïéðeòè,íäéøçàdpey`x dkxaa §¦§¨¨¥¦§¥¤¥§©£¥¤

dxht `l ztd zkxae ,ztl milth mpi` mdy meyn ,miaiig md
meyn ,miaiig md dpexg` dkxaae .ur ixt `xea zkxan mze`
oirn zkxan mze` zxhet dpi` dlik`d xg`ly oefnd zkxay
mip`ze ,oifnd xac `l` zxhet ztd lr oefnd zkxa oi`y ,yly
`le mdiptl wx jxal okzi `le .oifnd xac mpi` miapre

iptn ,mdixg`läëøa ïeòè ïéàå åéðôì äëøa ïeòhL øác Eì ïéàL¤¥§¨¨¤¨§¨¨§¨¨§¥¨§¨¨
ãáìa ïéðqëa äàaä út àlà ,åéøçàìdaxd mr dyelipy zt - §©£¨¤¨©©¨¨§¦¨¦¦§¨

`id ,oefnd zkxa ixg` milke`y zeilwd mr zlk`pd oilaz
ekixvd `ly ,eixg`l `le eiptl wx dkxa oerhy cigid lk`nd
oilaz daxd da yiy iptn ,dpexg` dkxa dilr jxal minkg

.hrn `l` dpnn milke` oi`e ,micwye mifeb`
eel` mi`xen`y ,`xnbd dtiqenàéiç éaøc àâéìtlr miwleg - §¦¨§©¦¦¨

,`iig iax ixacìëàî éðéî ìk úøèBt út ,àéiç éaø øîàc- §¨©©¦¦¨©¤¤¨¦¥©£¨
mi`ad milk`n ipin x`y lr jxaln xeht ,ztd lr jxand

.dpexg` dkxa oiae dpey`x dkxa oia ,dcerqaåiax xn` cer §
,`iigíé÷Lî éðéî ìk øèBt ïéélr jxaln xeht oiid lr jxand - ©¦¥¨¦¥©§¦

.dpexg` dkxa oiae dpey`x dkxa oia ,miwyn x`y
dcerqd jeza e`ay miapre mip`z oica zehiy yly yiy ,`vnp
dkxa miperhy ongp axe `ped ax zhiy .[ztd ztll `ly]
oia dkxa miperhy zyy ax zhiy .mdixg`l `le ,mdiptl
dkxaa miperh mpi`y `iig iax zhiye .mdixg`l oiae mdiptl

.llk
:dkldd zpwqn z` d`ian `xnbdàúëìä ,àtt áø øîàjk - ¨©©¨¨¦§§¨

,dkldd `idäãeòqä úîçî íéàaä íéøácmi`ad milk`n ± §¨¦©¨¦¥£©©§¨
e`ay ,ztd z` mda ztllàì äëøa íéðeòè ïéà ,äãeòqä CBúa§©§¨¥§¦§¨¨Ÿ

,íäéøçàì àìå íäéðôì,el milth mde ztd mr milk`p mdy iptn ¦§¥¤§Ÿ§©£¥¤
lk`dl ekxcy oefn `ed m` oia ,ztd mr cgi lk`py xac lke
`le eiptl `l dkxa oerh epi` ,zexit `ed m` oiae ,dcerqa

.eixg`lemi`ad milk`näãeòqä úîçî àlLmi`a mpi`y - ¤Ÿ¥£©©§¨
e`ae ,ztd z` ztlläãeòqä CBúa`qiic oebk ,riaydl ick §©§¨

,oztl mpi`e riaydl ick milk`py oicxze aexkeäëøa íéðeòè§¦§¨¨
íäéðôìiptn ,mzlik` mcew dpey`x dkxa mdilr jxal jixv - ¦§¥¤

,`ivend zkxaa exhtiy mgl llka mpi`e ,ztl milth mpi`y
íäéøçàì äëøa íéðeòè ïéàådkxa mdilr jxal jixv oi`e - §¥§¦§¨¨§©£¥¤

j` .mze` zxhet oefnd zkxae ,oefn ipin mdy iptn ,dpexg`
`eal mkxcy milk`näãeòqä øçàì,zexit oebkäëøa íéðeòè §©©©§¨§¦§¨¨

íäéðôì ïéae [dpey`x dkxa-]íäéøçàì ïéa,[dpexg` dkxa-] ¥¦§¥¤¥§©£¥¤
mze` e`iad `ly calae ,dcerqd jeza mze` e`iad m` elit`
`id dkldd zpwqny ,`tt ax ixac itl `vnp .ztd z` ztll
miperh ,dcerqd jeza mi`ad miapre mip`zy ,zyy ax zrck

.mdixg`l oiae mdiptl oia dkxa
zngn mi`ad mixacy `tt ax ixac zligza oecl zxfeg `xnbd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך צעמוד בא



xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc - zekxa(iyiy meil)

Bîöòì äëøa íøBâceilr mikxan zenewn dnkay -it lr s` §¥§¨¨§©§
zkxaae ,dlcada ,yeciwa oebk ,eziizyl mikixv eid `ly

.mipzg
lirl `xnba x`ean(:`n),diptl dkxa dperh oipqka d`ad zty

el`a x`and dyrn d`ian `xnbd .dixg`l dkxa dperh dpi`e
:dixg`l mb dkxa zaiig `id mipte`ézôéø øñéìz ìëà àðeä áø©¨¨©§¥©¦§¥

,oipqka d`ad ztn zexkk xyr dyly lk` `ped ax -àúìz éða§¥§¨¨
àa÷a àúìzaw cgi mxeriy did ,mdn dyly lky zexkkn - §¨¨§©¨

,cg`éøa àìåC.ezlik` ixg` dpexg` dkxa `ped ax jxia `le - §Ÿ¨¦
àðôk éãò ïîçð áø déì øîà,arxd iptn elk`p el` zexkk ixd - ¨©¥©©§¨£¦©§¨

daexn dlik`e ,hrn dpnn milke`y oipqka d`ad zt jxck `le
`ly it lr s`e .dkxaa zaiigd dcerq myl dlik` `id ,efk

,jzrca ielz xacd oi` ,ef dlik`n zrayìk àlàxeriy lke`d ¤¨Ÿ
éøö ,äceòñ åéìò íéòáB÷ íéøçàLCøáì Cmeyn ,oefnd zkxa ¤£¥¦§¦¨¨§¨¨¦§¨¥

.mc` lk lv` ezrc dlhay
lr jxal yiy dpexg`d dkxad `id dn x`azd lirl `xnba
dkxad `id dn `xnbd zx`an zrke ,oipqika d`ad zt

:dilr jxal yiy dpey`xddéøáì déì ÷éñò äåä äãeäé áøax - ©§¨£¨¨¦¥¦§¥
,epa z` jciy dcediàáéáç øa äãeäé áø éaax ly eza mr - ¥©§¨©£¦¨
,`aiag xa dcedieäéén÷ì eúééàmigxe`d iptl e`iad -út ©§§©©§©

àúà ék ,ïéðqëa äàaä,dcedi ax `ayk -éëøáî à÷c eäðéòîL ©¨¨§¦¨¦¦£¨©§¦§§¨§¨§¦
'àéöBnä'ax blbl .'ux`d on mgl `ivend' mikxan mdy rny - ©¦

e migxe`d lr dcedieäì øîà,[mdl-]àðòîL à÷c éöéö éàî- ¨©§©¦¦§¨¨©§¨
,mkzkxaa 'iv iv' mixne`e mixfeg mz`y rney ip`y df `ed dn

eúéëøáî à÷ 'õøàä ïî íçì àéöBnä' àîìécmikxan mz` `ny - ¦§¨©¦¤¤¦¨¨¤¨§¨§¦
.'ux`d on mgl `ivend' zkxadéì éøîà,migxe`d el eaiyd - ¨§¥¥

ïéàon mgl `ivend' oipqka d`ad zt lr mikxan ep` ,ok - ¦
meyn ,'ux`dàéðúc,`ziixaa epipyy -íeMî øîà àðBî éaø §©§¨©¦¨¨©¦

[mya-]àéöBnä' äéìò ïéëøáî ïéðqëa äàaä út ,äãeäé éaømgl ©¦§¨©©¨¨§¦¨¦§¨§¦¨¤¨©¦
.dcerq zeriaw `ll dze` milke`yk mb 'ux`d onìàeîL øîàå§¨©§¥

yBî éaøk äëìä,àð.`pen iax zrck `ivend epkxia ok zngne £¨¨§©¦¨
eäì øîà,dcedi ax mdl xn` -øîzà àðBî éaøk äëìä ïéà- ¨©§¥£¨¨§©¦¨¦§©

mzxn`y itk `le ,`pen iaxk dkld oi`y xn`p l`eny ixaca
.enyadéì éøîà,ok xne` dz` cvik ,dcedi axl el exn` - ¨§¦¥

,`pen iaxk dkld oi`y wqt l`enyydéîMî øîàc àeä øî àäå§¨©§¨©¦§¥
ìàeîLc,l`eny ly enyn zxn`y df `ed dz` ixde -úBiðîçì ¦§¥©§¨¦

,[oipqika d`ad zt oirk ,dt`n oin-]ïäa ïéáøòî,zexvg iaexir §¨§¦¨¤
.'àéöBnä' ïäéìò ïéëøáîelr jxal yi ,l`eny zrcly ixd §¨§¦£¥¤©¦

,'ux`d on mgl `ivend' oipqika d`ad ztk mdy zeipngld
,dcedi ax mdl aiyd .oipqika d`ad zt oica `pen iax zrcke

íúä éðàLote`a xaecny ,zeipngl oica ,my oicd dpey -òá÷c ¨¦¨¨§¨©
eäééìò déúceòñjxal jixv jk iptne ,mdilr ezcerq rawy - §§¥£©§

.'ux`d on mgl `ivend' mdilrdéúceòñ òá÷ àìc àëéä ìáà£¨¥¨§Ÿ¨©§§¥
eäééìòmdn lk`e ,mdilr ezcerq raew epi`y mewna la` - £©§

,oipqka d`ad zt zlik` x`yk hrnàìmgl `ivend' mikxan Ÿ
.'zepefn ipin `xea' `l` ,'ux`d on

xefgl xeq` didiy oiprl ,dcerqd meiql aygp dn dpc `xnbd
:oefnd zkxa ixg` cr lek`ledéøa àðeä áø éáì òìwéà àtt áø©¨¨¦§©§¥©¨§¥

ïúð áøcayie ,ozp ax ly epa `ped ax ly ezial oncfd `tt ax - §©¨¨
.my lek`lìëéîì éãéî eäéén÷ì eúééà eäééúceòñ éøîâc øúa- ¨©§¨§¦§§©§©§§©©§¦¦§¥©

,lek`l sqep lk`n xac mdiptl e`iad mzcerq eniiqy xg`l
ìéëà à÷å àtt áø ì÷L.elk`e `tt ax epnn gwl -déì éøîà- §©©¨¨§¨£¦¨§¦¥

,`tt ax z` el`yøî dì øáñ àìdn itk xaeq jpi` m`d - Ÿ¨©¨©
xn`py'ìBëàlî øeñà ,øîb'xefgl el xeq` ezcerq xnebd - ¨©¨¦¤¡

iptn ,dpey`x dkxa jxal xefgie oefnd zkxa jxaiy cr ,lek`le
.dcerqdne dpey`xd dkxadn ezrc giqd `ed dcerqd xnbay

eäì øîàxnba ielz epi` dcerqd meiq ,`tt ax mdl xn` - ¨©§
`l` ,'lek`ln xeq` ,xnb' xn`p `le ,dlik`d,÷lñ'xeq` ¦¥

'lek`lnøîzàweliqa ielz dcerqd meiq ,ok m`e ,xn`p - ¦§©
,dlik`d z` izxnby it lr s` ,okle .oglydn lke`d lke mgld
mgld z` ewliq `l oiicry iptn ,lek`le xefgl i`yx ip`

.oglydn lke`de
:df oica sqep dyrn d`ian `xnbdéáì eòìwéà àøéæ éaøå àáø̈¨§©¦¥¨¦©§§¥

àúeìb Léø,dlebd y`x ly ezial epncfd `xif iaxe `ax -øúáì ¥¨¨§¨©
eäéénwî àkz e÷éìñc,mdiptln oglyd z` ewliqy xg`l -eøcL ¦§¦©¨¦©©§©©

àðzñéø eäìxya ly ztqep dpn mdl egly -,àúeìb Léø éaî- §¦§¨¨¦¥¥¨¨
.dlebd y`x ly ezianìéëà àáødglypy dpndn lk` `ax - ¨¨£¦

,mdil`ìéëà àì àøéæ éaøåiptn ,dpnn lk` `l `xif iaxe - §©¦¥¨Ÿ£¦
.oefnd zkxa oiicr ekxia `le oglyd z` ewliqydéì øîàxn` - ¨©¥

oglyd z` ewliqy s` lr lke` dz` recn ,`axl `xif iax
,epiptlnøî dì øáñ àìy dryny xaeq jpi` m`d -÷lñlk z` Ÿ¨©¨©¦¥

,oglyd lrn lke`dìBëàlî øeñà.oefnd zkxa jxaiy crøîà ¨¦¤¡¨©
déìxefgl xeq` izrcl mbe ,df oic lr wleg ipi` ,`ax el aiyd - ¥

,da micreq ep`y ef dcerq dpey j` ,oglyd weliq ixg` lek`le
y iptn ,dcerqd meiql aygp epi` oglyd weliq mbyàkzà ïðà£©©©¨

ïðéëîñ àúeìb Léøcoi`e ,dlebd y`x ly epgly lr mikneq ep` - §¥¨¨¨§¦©
glyi `ed m`y `id epzrc `l` ,dcerqdn epzrc migiqn ep`

.mdn lk`p zetqep zepn epl
:dcerqd meiq oipra ztqep drc d`ian `xnbdìéâøä ,áø øîà̈©©¨¨¦

ïîMa,dlik`d ixg` onya eici geynl libxy in -,Bákòî ïîL ©¤¤¤¤§©§
`ly onf lk ,eiptln milk`nd wliqe ezcerq xnb m` elit`y

.dkxa `la lke`e ,zniiw dcerqd oiicr ,onya eici gynáø øîà̈©©
àðäk áø éa ïðéåä ék ,éMà,`pdk ax ly eziaa epiidyk -ïì øîà ©¦¦£¦©¥©©£¨¨©¨

,`pdk ax epl xn` -àçLîa ïðéìéâøc ïðà ïBâkmilibxy ep` oebk - §£©¦§¦¦©§¦§¨
,dcerqd ixg` onya epici z` geynlïì àákòî àçLîzgiyn - ¦§¨§©§¨¨

lek`le xefgl mi`yx ep`e ,dcerqd meiq z` epl zakrn onyd
.epici z` epgyn `ly onf lk

:dkldd zpwqn `id dn zx`an `xnbdéðä ìëk àúëìä úéìå§¥¦§§¨§¨¨¥
àúzòîLmeiq iabl e`aedy zerenyd mze` lkk dkldd oi`e - §©§¨¨

weliqa `le ,dcerqd xnba `l ielz dcerqd meiq oi`e ,dcerqd
.onya eici zkiyna `le ,eiptln milk`ndàlàdf oipra dkldd ¤¨

,`idáø øîà éMà øa àéiç áø øîàc àä ékax xn`y df oick - ¦¨§¨©©¦¨©©¦¨©©
,ax mya iy` xa `iigìLïä úBôéëz Loicd zenewn dylya - ¨Ÿ§¦¥

dyrn wqtd `ll xnelk ,skz dyrnd z` zeyrl jixvy `ed
.xg`äèéçL äëéîñì óëzxg`l cin oaxwd z` hegyl daeg - ¥¤¦§¦¨§¦¨

.zxg` dlert mdipia didz `lye ,xegi` `ll dkinqdóëz¥¤
älôz äleàâìxg`l cin dxyr dpeny zlitz lltzdl daeg - ¦§¨§¦¨

'l`xyi l`b' zkxa.äëøa íéãé úìéèðì óëzzkxa jxal daeg - ¥¤¦§¦©¨©¦§¨¨
melk lek`l oi`e ,mipexg` mina mici zlihp xg`l skz oefnd

.oefnd zkxal dlihpd oia
mipexg` mina ielz dcerqd meiqy ,`xnbd zpwqnl `vnp
`le ,oglyd weliqa `l ,dcerqd xnba `l ielz epi`e ,cala
,mipexg` mina eici z` lhp `ly onf lk okl .onya eici zgiyna

.lek`l xeq` eici lhpyne ,lek`l xzen
:ax xn`y zetikzd zyly lr ztqep dtikz dtiqen `xnbd

øîàð eðà óà ,ééaà øîàax ixac lr siqedl mileki ep` s` - ¨©©©¥©¨Ÿ©
,xnele'äëøa íéîëç éãéîìúì óëz'mkg cinlz axwndy - ¥¤§©§¦¥£¨¦§¨¨

dnn xacl di`xe .eziaa dkxal skz dkef ,eziaa egx`ne
øîàpLevx`l xefgl awri ywiay ixg` awril oal ixaca ¤¤¡©

(fk l ziy`xa),iYWgp' ,,'Eììâa 'ä éðëøáéåici lr izwca ,xnelk ¦©§¦©§¨§¥¦¦§¨¤
.jzekfa il` d`a dkxady il xxazde ,miyegipàîéà úéòaéà¦¨¥¥¨

àëäîdf weqtn z`f micnely xn`z dvxz m`e -øîàpLiabl ¥¨¨¤¤¡©
xtihet(d hl ziy`xa),'óñBé ììâa ,éøönä úéa úà 'ä Cøáéå'llbay ©§¨¤¤¥©¦§¦¦§©¥

axwndy di`x yi o`kne .dkxal xtihet dkf ,eziaa sqei didy
.dkxal skz dkef ,eziaa egx`ne mkg cinlz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

המשך צעמוד קט



רלז
ezny in` cenr an sc ± iyily wxtzekxa

.åîöòì äëøá íøåâãmikixv eid `ly t"r`e eilr oikxane `a `ed zenewn dnka

:eziizyl.éúôéø øñéìú ìëà àðåä áø:eixg` jxia `le oipqka d`ad ztnáø øîà
.àðôë éãò ïîçð:'iqxb.éãò`l efk daexn dlik`e elk`p oearxl el` xnelk .el`

i`d ax yxit jk f"nda oerh jka ozlik` oiraew mixg`y lk `l` dkxan zxhtp

`le eply ztn iztix xqilz eyxit epizeaxe

aizk `xwe ray `lc meyn eixg` jxia

ax 'it jke zkxae zraye zlk`e (g mixac)

`ped axl dil zilc l"p epi`e b"da i`cedi

dviak cre zifk cr onvr lr exingd mde

dcedi 'xk `lce n"xk `lce (:k sc lirl)

:(:hn sc onwl).úåéðîçì:f"rla y"`ilae`

.ìåëàìî øåñàjxaie xefgie f"nda jxaiy cr

dkxan 'izrc gq` xnbc oeikc eiptl `ad lr

:dizcerqne dpey`x.øîúà ÷ìñwlq m`

`l oiicre oglyd lrn lke`d lke mgld

:lek`l xeq` ekxa.àðúñéø:o"eiyxhyipn`

.ïðéëîñ àúåìâ ùéøã àëúàepzweliq oi`e

eipt z`n ze`yn `yi m` epzrcy welq

:lk`p epil`.ïîùá ìéâøäxg` eici geynl

:dlik`.åáëòî ïîùxnb elit`y dkxa oiprl

lke`e zniiw dcerq oiicr eici gyn `le wlqe

:dkxa `la.àúúòîù éðä ìëë àúëìä úéìå
welqa `le xnba `l ielz dcerq meiq oi`

lhp `ly f"k mipexg` mina `l` onya `le

xeq` lhpyne lek`l xzen `ed mipexg` min

:lek`l.íéãé úìéèðìf"nda mipexg` minc

:epefn lr jxaiy cr melk lk`i `leóëú
.ç"úì:eziaa egx`ne eil` eaixwnd.äëøá
:eziaa'éðúî.'åë ïééä ìò êøáeid oibdep

`ipzck zezyl oii qek dlik` mcew `iadl

oi`iane 'ek daqd xcq cvik (.bn sc) onwl

zeibxt oebk dlik` jiyndl ze`xtxt mdiptl

xnb xg`le oglyd oi`ian k"g`e mibce

od dne milke`e mizeye miayei dcerq

`all elrnc ipqik oebk ze`xtxt milke`

oefnd xg`ly zxtxte oii `ede zeipngle

:f"nda mcew mdipye.äøã÷ äùòî`wlg

:ipqihe qibxh.íéáùåé åéäzehn zaqd `la

oilke`e dhnd lr zil`ny odicv lr miheny

:daqda oizeyeøáî ãçàå ãçà ìë.åîöòì ê
:daqd `la dcerq raw oi`c
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ztc `nrhe dcerqd jeza oi`ad oiwyn x`y` llk jxal `ly mixne` eid z"xe i"x edin

`ed dwyn xwiry itl oiwyn ipin lk xhet oii `zyde dliaya mi`ad mixacd lk zxhet

oi`ad oiwyn jklde dkxa oiprl el oilth ode xwird `ed jkle oiwyn ipin lkl y`x `ede

zt jklde dizy `la dlik`l `"` mbe lk`nd zexyl ztd liaya oi`ay dcerqd zngn

i`dle `nrh `xnb xn`wck oiid on ueg ozxhet

zxfgd lr gqta mikxan ep`y dn `gip `nrh

oi` i`n` miywn mlerdy cal xexn zlik` lr

x`yc dnc`d t"ae dnc`d t"a inp oikxan

`ki`c oeik mzd opixn`wck xhet epi` zewxi

ied `nrh i`cee `l` dizrc gq` llde dcbd

zevn lr aizkc daeg diraw `pngxc oeik

`al oilibxd mixac enk ied edelk`i mixexne

:ozxhet ztc dcerqd zngn.úåéðîçì
`l elit` k"`c `xidp `le y"`ilae` i"yxt

xenb mgl `ed ixdy `ivend jixal inp raw

edin y"ilip epiidc yxtl d`xpe dqir eteq ixdy

enk `ivend eilr jxan dilr dizcerq raw ik

eilr jxal oi`c yxit oeyny epiax edin mixeta

:`qiic enk iedc `ivend÷ìñrnyn .xnz`

dxe`kle f"nda mcew oglyd wlql did okxcy

wlql `ly micitwn ep`y eply bdpnl dyw

oiwlqn eid `l inp mdinia `nye mcew mgld

oiaeqnd x`y iptln m` ik jxand inwn oglyd

envr iptl cg` lke miphw zepgly odl eidy itl

eplek lek`l milibxy ep` la` epgly lr lke`

xg`l cr oglyd wlql d`p oi` cg` ogly lr

:oefnd zkxaéáødn itl dniz .lk` `l `xif

izynl xeq` jixape ol ad mlerd miyxtny

dilr jixal lk` `l i`n` eiptly dkxa `la

jixv dide zt ea didy liyaz did `nye lekile

:jk lk zeyrl did gxehe i"hpe `ivend zkxa

àëúàlek`l gkyy in .opiknq `zelb yixc

zrcd gqid epi` jixape ol ad xn`e onewit`

`le jxae gky m`e opiknq `pngxc `kz` op`c

devn myl zevn lkc xefgl v"` onewit` lk`

xeq` jixape ol ad xn` ik opixn`c `de zeieyr

lra xn` ik `wec epiid olek mixeq` oke izynl

ik epiid olek mixeq` ike) gxe` `l la` ziad

s`e (oixq`p opi` gxe` liaya la` a"dra xn`

:a"dra mr lek`le xefgl leki `teb edi`

àëúàlek`l libxyke .opiknq `zelb yixc

xne` yi df xg` dfa mdl oi`iane zexit ipin

m` mircei opi`y itl cge cg lk` jxal jixvy

itl jxal jixv oi`y d`xpe xzei a"dra mdl ozi

:`zelb yix iac epiide a"dra ogly lr oikneqy

óëúlhpy oeik jklde .dkxa mici zlihpl

cr lek`l xeq` dcerq xg`l dpexg`a eici

'it` jixape ol ad xn` m` oicd `ede jxaiy

:dlihp `laêøá.zxtxtd z` xht ztd lr

zeibxte mibc ipin zxtxt yxit i"yxe mdixg`le mdiptl dkxa oiperh dcerq xg`l mi`ad mixac `tt ax wqt `d dcerqd xg`ly zxtxta i`c dcerqd jezay zxtxta ixiinc d`xp

`zyde zepefn ipin `xea dilr oikxanc `ndpc `zixez da zilc dxrwa dnepv zt zxtxtc yxitc g"x yexitk d`xpe ztd z` xht `lc zxtxtd lr jxac l"nw i`n k"` dyw zvwe

nyn oke zt oin `edc b"r` ztd z` xht `l zxtxtd lr jxa opirny`l jixhv`c `giplirl opixn`ck ipqihe qibxh `wlg epiid dxcw dyrne dxcw dyrn zxtxt aiygc `xnba r

:(.fl)åáñäepl zeriaw ied eply daiyi `l` daqd mikixv eid daqda milke` eidy edcicl `wecc daqd `la 'it` ipdn zte cala zta `l` daqd epl oi` ep`e .olkl jxan cg`

rnyn `xnba 'eke oiayei eid xn`wc `kde epizeriaw epiid cgi oilke` ep`yke cg` ogly lr milke` eplek eiykr la` epgly lre ezhn lr aqdl cg` lk milibx eid mdy edcic daqdk

cg` lk eayi `le miklede jxca milke`d mc` ipa edine daqd ira i` oiia ibiltc `iddn `ivend zkxaa axc icinlzc `caerk f"ndaa oefnd zkxaa oia `ivend zkxaa oia ixiinc

:df xg` dfl `l` d`a dpi` dizye dlik` la` cgia mipdp mlek xnbenac meyn ipyne jixt inlyexia mlekl jxan cg` eaqd `l elit` xnbenac `py i`n z"`e envrl jxan
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רש"י                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc - zekxa(iyiy meil)

Bîöòì äëøa íøBâceilr mikxan zenewn dnkay -it lr s` §¥§¨¨§©§
zkxaae ,dlcada ,yeciwa oebk ,eziizyl mikixv eid `ly

.mipzg
lirl `xnba x`ean(:`n),diptl dkxa dperh oipqka d`ad zty

el`a x`and dyrn d`ian `xnbd .dixg`l dkxa dperh dpi`e
:dixg`l mb dkxa zaiig `id mipte`ézôéø øñéìz ìëà àðeä áø©¨¨©§¥©¦§¥

,oipqka d`ad ztn zexkk xyr dyly lk` `ped ax -àúìz éða§¥§¨¨
àa÷a àúìzaw cgi mxeriy did ,mdn dyly lky zexkkn - §¨¨§©¨

,cg`éøa àìåC.ezlik` ixg` dpexg` dkxa `ped ax jxia `le - §Ÿ¨¦
àðôk éãò ïîçð áø déì øîà,arxd iptn elk`p el` zexkk ixd - ¨©¥©©§¨£¦©§¨

daexn dlik`e ,hrn dpnn milke`y oipqka d`ad zt jxck `le
`ly it lr s`e .dkxaa zaiigd dcerq myl dlik` `id ,efk

,jzrca ielz xacd oi` ,ef dlik`n zrayìk àlàxeriy lke`d ¤¨Ÿ
éøö ,äceòñ åéìò íéòáB÷ íéøçàLCøáì Cmeyn ,oefnd zkxa ¤£¥¦§¦¨¨§¨¨¦§¨¥

.mc` lk lv` ezrc dlhay
lr jxal yiy dpexg`d dkxad `id dn x`azd lirl `xnba
dkxad `id dn `xnbd zx`an zrke ,oipqika d`ad zt

:dilr jxal yiy dpey`xddéøáì déì ÷éñò äåä äãeäé áøax - ©§¨£¨¨¦¥¦§¥
,epa z` jciy dcediàáéáç øa äãeäé áø éaax ly eza mr - ¥©§¨©£¦¨
,`aiag xa dcedieäéén÷ì eúééàmigxe`d iptl e`iad -út ©§§©©§©

àúà ék ,ïéðqëa äàaä,dcedi ax `ayk -éëøáî à÷c eäðéòîL ©¨¨§¦¨¦¦£¨©§¦§§¨§¨§¦
'àéöBnä'ax blbl .'ux`d on mgl `ivend' mikxan mdy rny - ©¦

e migxe`d lr dcedieäì øîà,[mdl-]àðòîL à÷c éöéö éàî- ¨©§©¦¦§¨¨©§¨
,mkzkxaa 'iv iv' mixne`e mixfeg mz`y rney ip`y df `ed dn

eúéëøáî à÷ 'õøàä ïî íçì àéöBnä' àîìécmikxan mz` `ny - ¦§¨©¦¤¤¦¨¨¤¨§¨§¦
.'ux`d on mgl `ivend' zkxadéì éøîà,migxe`d el eaiyd - ¨§¥¥

ïéàon mgl `ivend' oipqka d`ad zt lr mikxan ep` ,ok - ¦
meyn ,'ux`dàéðúc,`ziixaa epipyy -íeMî øîà àðBî éaø §©§¨©¦¨¨©¦

[mya-]àéöBnä' äéìò ïéëøáî ïéðqëa äàaä út ,äãeäé éaømgl ©¦§¨©©¨¨§¦¨¦§¨§¦¨¤¨©¦
.dcerq zeriaw `ll dze` milke`yk mb 'ux`d onìàeîL øîàå§¨©§¥

yBî éaøk äëìä,àð.`pen iax zrck `ivend epkxia ok zngne £¨¨§©¦¨
eäì øîà,dcedi ax mdl xn` -øîzà àðBî éaøk äëìä ïéà- ¨©§¥£¨¨§©¦¨¦§©

mzxn`y itk `le ,`pen iaxk dkld oi`y xn`p l`eny ixaca
.enyadéì éøîà,ok xne` dz` cvik ,dcedi axl el exn` - ¨§¦¥

,`pen iaxk dkld oi`y wqt l`enyydéîMî øîàc àeä øî àäå§¨©§¨©¦§¥
ìàeîLc,l`eny ly enyn zxn`y df `ed dz` ixde -úBiðîçì ¦§¥©§¨¦

,[oipqika d`ad zt oirk ,dt`n oin-]ïäa ïéáøòî,zexvg iaexir §¨§¦¨¤
.'àéöBnä' ïäéìò ïéëøáîelr jxal yi ,l`eny zrcly ixd §¨§¦£¥¤©¦

,'ux`d on mgl `ivend' oipqika d`ad ztk mdy zeipngld
,dcedi ax mdl aiyd .oipqika d`ad zt oica `pen iax zrcke

íúä éðàLote`a xaecny ,zeipngl oica ,my oicd dpey -òá÷c ¨¦¨¨§¨©
eäééìò déúceòñjxal jixv jk iptne ,mdilr ezcerq rawy - §§¥£©§

.'ux`d on mgl `ivend' mdilrdéúceòñ òá÷ àìc àëéä ìáà£¨¥¨§Ÿ¨©§§¥
eäééìòmdn lk`e ,mdilr ezcerq raew epi`y mewna la` - £©§

,oipqka d`ad zt zlik` x`yk hrnàìmgl `ivend' mikxan Ÿ
.'zepefn ipin `xea' `l` ,'ux`d on

xefgl xeq` didiy oiprl ,dcerqd meiql aygp dn dpc `xnbd
:oefnd zkxa ixg` cr lek`ledéøa àðeä áø éáì òìwéà àtt áø©¨¨¦§©§¥©¨§¥

ïúð áøcayie ,ozp ax ly epa `ped ax ly ezial oncfd `tt ax - §©¨¨
.my lek`lìëéîì éãéî eäéén÷ì eúééà eäééúceòñ éøîâc øúa- ¨©§¨§¦§§©§©§§©©§¦¦§¥©

,lek`l sqep lk`n xac mdiptl e`iad mzcerq eniiqy xg`l
ìéëà à÷å àtt áø ì÷L.elk`e `tt ax epnn gwl -déì éøîà- §©©¨¨§¨£¦¨§¦¥

,`tt ax z` el`yøî dì øáñ àìdn itk xaeq jpi` m`d - Ÿ¨©¨©
xn`py'ìBëàlî øeñà ,øîb'xefgl el xeq` ezcerq xnebd - ¨©¨¦¤¡

iptn ,dpey`x dkxa jxal xefgie oefnd zkxa jxaiy cr ,lek`le
.dcerqdne dpey`xd dkxadn ezrc giqd `ed dcerqd xnbay

eäì øîàxnba ielz epi` dcerqd meiq ,`tt ax mdl xn` - ¨©§
`l` ,'lek`ln xeq` ,xnb' xn`p `le ,dlik`d,÷lñ'xeq` ¦¥

'lek`lnøîzàweliqa ielz dcerqd meiq ,ok m`e ,xn`p - ¦§©
,dlik`d z` izxnby it lr s` ,okle .oglydn lke`d lke mgld
mgld z` ewliq `l oiicry iptn ,lek`le xefgl i`yx ip`

.oglydn lke`de
:df oica sqep dyrn d`ian `xnbdéáì eòìwéà àøéæ éaøå àáø̈¨§©¦¥¨¦©§§¥

àúeìb Léø,dlebd y`x ly ezial epncfd `xif iaxe `ax -øúáì ¥¨¨§¨©
eäéénwî àkz e÷éìñc,mdiptln oglyd z` ewliqy xg`l -eøcL ¦§¦©¨¦©©§©©

àðzñéø eäìxya ly ztqep dpn mdl egly -,àúeìb Léø éaî- §¦§¨¨¦¥¥¨¨
.dlebd y`x ly ezianìéëà àáødglypy dpndn lk` `ax - ¨¨£¦

,mdil`ìéëà àì àøéæ éaøåiptn ,dpnn lk` `l `xif iaxe - §©¦¥¨Ÿ£¦
.oefnd zkxa oiicr ekxia `le oglyd z` ewliqydéì øîàxn` - ¨©¥

oglyd z` ewliqy s` lr lke` dz` recn ,`axl `xif iax
,epiptlnøî dì øáñ àìy dryny xaeq jpi` m`d -÷lñlk z` Ÿ¨©¨©¦¥

,oglyd lrn lke`dìBëàlî øeñà.oefnd zkxa jxaiy crøîà ¨¦¤¡¨©
déìxefgl xeq` izrcl mbe ,df oic lr wleg ipi` ,`ax el aiyd - ¥

,da micreq ep`y ef dcerq dpey j` ,oglyd weliq ixg` lek`le
y iptn ,dcerqd meiql aygp epi` oglyd weliq mbyàkzà ïðà£©©©¨

ïðéëîñ àúeìb Léøcoi`e ,dlebd y`x ly epgly lr mikneq ep` - §¥¨¨¨§¦©
glyi `ed m`y `id epzrc `l` ,dcerqdn epzrc migiqn ep`

.mdn lk`p zetqep zepn epl
:dcerqd meiq oipra ztqep drc d`ian `xnbdìéâøä ,áø øîà̈©©¨¨¦

ïîMa,dlik`d ixg` onya eici geynl libxy in -,Bákòî ïîL ©¤¤¤¤§©§
`ly onf lk ,eiptln milk`nd wliqe ezcerq xnb m` elit`y

.dkxa `la lke`e ,zniiw dcerqd oiicr ,onya eici gynáø øîà̈©©
àðäk áø éa ïðéåä ék ,éMà,`pdk ax ly eziaa epiidyk -ïì øîà ©¦¦£¦©¥©©£¨¨©¨

,`pdk ax epl xn` -àçLîa ïðéìéâøc ïðà ïBâkmilibxy ep` oebk - §£©¦§¦¦©§¦§¨
,dcerqd ixg` onya epici z` geynlïì àákòî àçLîzgiyn - ¦§¨§©§¨¨

lek`le xefgl mi`yx ep`e ,dcerqd meiq z` epl zakrn onyd
.epici z` epgyn `ly onf lk

:dkldd zpwqn `id dn zx`an `xnbdéðä ìëk àúëìä úéìå§¥¦§§¨§¨¨¥
àúzòîLmeiq iabl e`aedy zerenyd mze` lkk dkldd oi`e - §©§¨¨

weliqa `le ,dcerqd xnba `l ielz dcerqd meiq oi`e ,dcerqd
.onya eici zkiyna `le ,eiptln milk`ndàlàdf oipra dkldd ¤¨

,`idáø øîà éMà øa àéiç áø øîàc àä ékax xn`y df oick - ¦¨§¨©©¦¨©©¦¨©©
,ax mya iy` xa `iigìLïä úBôéëz Loicd zenewn dylya - ¨Ÿ§¦¥

dyrn wqtd `ll xnelk ,skz dyrnd z` zeyrl jixvy `ed
.xg`äèéçL äëéîñì óëzxg`l cin oaxwd z` hegyl daeg - ¥¤¦§¦¨§¦¨

.zxg` dlert mdipia didz `lye ,xegi` `ll dkinqdóëz¥¤
älôz äleàâìxg`l cin dxyr dpeny zlitz lltzdl daeg - ¦§¨§¦¨

'l`xyi l`b' zkxa.äëøa íéãé úìéèðì óëzzkxa jxal daeg - ¥¤¦§¦©¨©¦§¨¨
melk lek`l oi`e ,mipexg` mina mici zlihp xg`l skz oefnd

.oefnd zkxal dlihpd oia
mipexg` mina ielz dcerqd meiqy ,`xnbd zpwqnl `vnp
`le ,oglyd weliqa `l ,dcerqd xnba `l ielz epi`e ,cala
,mipexg` mina eici z` lhp `ly onf lk okl .onya eici zgiyna

.lek`l xeq` eici lhpyne ,lek`l xzen
:ax xn`y zetikzd zyly lr ztqep dtikz dtiqen `xnbd

øîàð eðà óà ,ééaà øîàax ixac lr siqedl mileki ep` s` - ¨©©©¥©¨Ÿ©
,xnele'äëøa íéîëç éãéîìúì óëz'mkg cinlz axwndy - ¥¤§©§¦¥£¨¦§¨¨

dnn xacl di`xe .eziaa dkxal skz dkef ,eziaa egx`ne
øîàpLevx`l xefgl awri ywiay ixg` awril oal ixaca ¤¤¡©

(fk l ziy`xa),iYWgp' ,,'Eììâa 'ä éðëøáéåici lr izwca ,xnelk ¦©§¦©§¨§¥¦¦§¨¤
.jzekfa il` d`a dkxady il xxazde ,miyegipàîéà úéòaéà¦¨¥¥¨

àëäîdf weqtn z`f micnely xn`z dvxz m`e -øîàpLiabl ¥¨¨¤¤¡©
xtihet(d hl ziy`xa),'óñBé ììâa ,éøönä úéa úà 'ä Cøáéå'llbay ©§¨¤¤¥©¦§¦¦§©¥

axwndy di`x yi o`kne .dkxal xtihet dkf ,eziaa sqei didy
.dkxal skz dkef ,eziaa egx`ne mkg cinlz
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כיוון שאין זה אלא ניסיון בוודאי ניתנו לו הכוחות להתגבר עליו, ואין הדבר תלוי אלא ברצונו.
ממכתב י"ז שבט תשי"ח



xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc - zekxa(iyiy meil)

ïBænä CBúa ïéé íäì àa,dcerqd jeza oii micreql e`iad m` ± ¨¨¤©¦§©¨
ãçàå ãçà ìkmicreqdn,Bîöòì Cøáîick jxan cg` oi`e ¨¤¨§¤¨§¨¥§©§

oii mdl e`iad m`e .mixg`d z` xehtlïBænä øçàxg`l ± ©©©¨
,oefnd zkxa iptl ,dcerqdãçàmicreqdn,íleëì Cøáîxhete ¤¨§¨¥§¨

.ezkxaa mze`å,oiid lr jxiay cg` eze`øîBà àeäzkxa z` §¥
mikxany 'minya ivr `xea'ìòon dlerd oyrd gixøîâenä± ©©§¨

ivr ly dwa` dilr migipny y` ly dzgn `idy ,zxehwd
,dcerqd seqa `iadl mkxc didy ,aeh gixl minyaét ìò óàå§©©¦

äceòñ øçàì àlà øîâenä úà ïéàéáî ïéàL,oefnd zkxa ixg` ± ¤¥§¦¦¤©§¨¤¨§©©§¨
oiid lr jxiay in ok it lr s` ,dcerqd ikxvn epi` `ede
zepexg`d zekxaa ligzd `edy iptn ,ef dkxaa dkef dcerqa

.dcerqd ly

àøîâ
xg`ly oiid z` xht oefnd iptl oiid lr jxa ,epzpyna epipy

:df oic `xnbd zx`an .oefnd,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨
eðL àìoiid z` xhet oefnd iptl oiid lr jxandy epzpyna Ÿ¨

,oefnd xg`lye ìéàBä ,íéáBè íéîéå úBúaLa àlàel` miniaíãà ¤¨§©¨§¨¦¦¦¨¨
ïéiä ìò Búceòñ òáB÷dcerqd meiqa oii zezyle ayil ezrce , ¥©§¨©©©¦

mb ezrc ,dcerqd iptl oiid lr jxiayk okle ,oefnd zkxa mcew
,dixg`ly oiid lr,äðMä úBîé øàLa ìáàmc` ly ekxc oi`y £¨¦§¨§©¨¨

,oiid lr ezcerq reawl,ñBëå ñBk ìk ìò Cøáîink `edy iptn §¨¥©¨¨
dzr ligzny ink `ed ixd qeke qek lkay epiid ,jlnpy

.jxal aiigy ,dizya
:ok xaeq iel oa ryedi iax mby zx`an `xnbdøîà ,énð øîzà¦§©©¦¨©

eðL àì ,éåì ïa òLBäé éaø øîà éøî øa äaøjxandy ,epzpyna ©¨©¨¦¨©©¦§ª©¤¥¦Ÿ¨
,oefnd xg`ly oiid z` xhet oefnd iptl oiid lrúBúaLa àlà¤¨§©¨

,íc úæwä úòLáe ,õçønä úéaî àöBé íãàL äòLáe ,íéáBè íéîéå§¨¦¦§¨¨¤¨¨¥¦¥©¤§¨¦§©©¨©¨
ïéiä ìò Búceòñ òáB÷ íãàå ìéàBä,el` mipnfaúBîé øàLa ìáà ¦§¨¨¥©§¨©©©¦£¨¦§¨§

äðMä,oiid lr ezcerq reawl libx mc` oi`yìk ìò CøáîñBk ©¨¨§¨¥©¨
,ñBëå.jlnpy ink `edy iptn ¨

ly eixack dyrnl ewqt mi`xen`d eay dyrn d`ian `xnbd
:iel oa ryedi iaxìBça àáø éáì òìwéà éøî øa äaøxa dax ± ©¨©¨¦¦§©§¥¨¨©

,leg meia `ax ly ezial oncfd ixnéøác dééæçïBænä éðôì C± ©§¥§¨¦¦§¥©¨
,dcerqd iptl oiid lr jxia `axy ixn xa dax d`xéøa øãäåC §¨©¨¦

ïBænä øçàì.dcerqd xg`l oiid lr jxiae xfg aeye ±déì øîà §©©©¨¨©¥
,`axl ixn xa daxøLéé,ziyr dti ±éåì ïa òLBäé éaø øîà ïëå ¦©§¥¨©©¦§ª©¤¥¦

.enya ixn xa dax xn` jky ,lirl x`azpy itke ,zeyrl
iax ixac exn`p ote` dfi` lr x`and dyrn d`ian `xnbd

:iel oa ryediáBè íBéa ééaà éáì òìwéà óñBé øa ÷çöé áøax ± ©¦§¨©¥¦§©§¥©©¥§
,aeh meia iia` ly ezial oncfd sqei xa wgviéøác dééæçìkà C ©§¥§¨¦©¨

àñëå àñklk lr dcerqa jxan iia`y sqei xa wgvi ax d`x ± ¨¨§¨¨
.dcerqd iptly oiid lr xak jxia `edy it lr s` ,qeke qekøîà̈©

déì,wgvi ax eze` l`y ±éåì ïa òLBäé éaøc àäì øî dì øáñ àì ¥Ÿ¨©¨©§¨§©¦§ª©¤¥¦
oi` aeh meiay ,iel oa ryedi iax xn`y itk xaeq jpi` m`d ±

.oii zezyln jlnp mc`déì øîàlibx ipi` ,iia` el aiyd ± ¨©¥
okle ,oiid lr dcerq reawlàðà Cìîðip` dzey ip`y qek lka ± ¦§¨£¨

.qeke qek lk lr jxale xefgl ilr jkitle ,ezezyl ycgn jlnp
z` xhet ,dcerqd jeza oiid lr jxand m`d zxxan `xnbd

:dteqa `ay oiid,eäì àéòaéàe ,dcerqa eayiy dxeagíäì àa ¦©§¨§¨¨¤
ïBænä CBúa ïééeilr ekxiae ,dcerqd jeza oii mdiptl e`iad ± ©¦§©¨

,'otbd ixt `xea'øBèôiL eäîxehtz ef dkxa m`d ±ïéiä úà ©¤¦§¤©©¦
ïBænä øçàlL.oefnd zkxa ekxiay mcew ,dcerqd xg`l ±íà ¤§©©©¨¦
øîBì éöîéz,epzpynn df wtq heytl yiy xnel dvxz m` ± ¦§¥©
epipyy dnn,ïBænä øçàlL ïéiä úà øèBt ïBænä éðôlL ïéiä ìò Cøa¥©©©©¦¤¦§¥©¨¥¤©©¦¤§©©©¨

oiid mb jk ,dixg`ly oiid z` xhet dcerqd iptly oiidy myke
,di`x dpi` ef .dixg`ly oiid z` xhet dcerqd jezayíeMî¦

äæcick `a dcerqd iptly oiidy iptn ±ìå ,úBzLmbäæoiid ± §¤¦§§¤

ick `a dcerqd xg`l `ayì,úBzLdizyd ibeq ipyy oeike ¦§
z` zxhet dcerqd iptly oiid zkxay `ed oic ,mzeaiyga miey

.dixg`ly oiid,àëä ìáà,dcerqd jezay oiid zkxa oicaäæc± £¨¨¨§¤
ick `a dcerqd ixg`y oiidìå ,úBzLeli`äæjeza `ay oiid ± ¦§§¤

ick wx `a dcerqdìúBøLezkxa oi`e ,eirnay lk`nd z` ¦§
dcerqd jezay df oiiy xyt` ,zezyl `ay ink daeygàìŸ

.dcerqd xg`ly oiid z` xhetàðL àì àîìéc Bàoi` `ny e` ± ¦§¨Ÿ§¨
,zexyl `ay oii lr dkxal zezyl `ay oii lr dkxa oia lcad
xg`ly oiid z` xhet oefnd iptly oiid lr jxandy myke

.oefnd xg`ly oiid z` xhet ,oefnd jezay oiid mb jk ,oefnd
:df oica mi`xen` zwelgn `xnbd d`ian,øîà áøjezay oiid ©¨©

dcerqdøèBt.dcerqd xg`ly oiid z` ezkxaa,øîà àðäk áøå ¥§©©£¨¨©
dcerqd jezay oiidøèBt Bðéà.dcerqd xg`ly oiid z`áø ¥¥©

øèBt ,øîà ïîçð,ax zrckeøèBt Bðéà ,øîà úLL áøåax zrcke ©§¨¨©¥§©¥¤¨©¥¥
oke .`pdkéøîà áøc éãéîìz ìëå ,äãeäé áøå ,àðeä áø,mixne` ± ©¨§©§¨§¨©§¦¥§©¨§¦
.øèBt Bðéà¥¥

xg`ly oiid z` xhet oefnd jezay oiiy ongp ax ixaca epcnl
:ongp ax ixac lr dywn `ax .oefnd,ïîçð áøì àáø déáéúéà¥¦¥¨¨§©©§¨

epzpyna epipyCøáî ãçàå ãçà ìk ïBænä CBúa ïéé íäì àä¨¤©¦§©¨¨¤¨§¤¨§¨¥
,Bîöòìjeza oiid lr ekxiay dxeag oica zwqer dpyndy ixd §©§

mb oii mdl `a m` ,dpynd dkiynn ok it lr s`e ,oefndøçàì§©©
.íleëì Cøáî ãçà ,ïBænäjezay oiidy dpyna yxetny `vnp ©¨¤¨§¨¥§¨

dpynd dkixvd okle ,oefnd xg`ly oiid z` xhet epi` oefnd
.df oii lr aey jxal

déì øîà,ongp axøîà÷ éëä`a m` ,xnel dpynd zpeek jk ± ¨©¥¨¦¨¨©
j` ,envrl jxan cg`e cg` lk oefnd jeza oii mdlàa àì íà¦Ÿ¨

àlà ,ïBænä CBúa ïéé íäìwx,ïBænä øçàìaiig oefnd xg`ly oiid ¨¤©¦§©¨¤¨§©©©¨
ef dkxae ,dkxaa.íleëì Cøáî ãçàcenll oi` ,df yexit itle ¤¨§¨¥§¨

.oefnd xg`ly oiid z` xhet epi` oefnd jezay oiidy ,dpyndn
dpyna epipy(`"r lirl):ìò ,úøtøtä úà øèt útä ìò Cøa¥©©©©¨©¤©©§¤¤©

.äøã÷ äNòî àì óà íéøîBà éànL úéa .útä úà øèt àì úøtøtä©©§¤¤Ÿ¨©¤©©¥©©§¦©Ÿ©£¥§¥¨
:`nw `pz mr i`ny zia ewlgp dna zxxan `xnbd,eäì àéòaéà¦©§¨§

éâéìt àLéøà éànL úéaly `yixd lr miwleg i`ny zia m`d ± ¥©©©¥¨§¦¦
,`nw `pz ixacéâéìt àôéqà àîìéc Bàlr miwleg md `ny e` ± ¦§¨©¥¨§¦¦

eixac ly `tiqdi`ny zia m`d :wtqd z` `xnbd zx`an .
,`yixd lr miwlegàn÷ àpz øîà÷c`yixaøèt útä ìò Cøa' §¨¨©©¨©¨¥©©©©¨©

,'úøtøtä úàielinl dcerqd jxev dpi` zxtxtdy it lr s` ¤©©§¤¤
,dlik`d z` xexbl ick wx `l` ,qxkdå`pz zrc itl ok m` §

`nwïkL ìëezkxaa xht ztd lr jxandyäøã÷ äNòî± ¨¤¥©£¥§¥¨
.ynn oefl `ay ,liyazøîéîì éànL úéa éúàåi`ny zia e`ae ± §¨¥¥©©§¥©

xnele mipicd ipy lr welgleäì äøèt àìc úøtøt àéòaéî àìŸ¦©§¨©§¤¤§Ÿ¨§¨§
út,ztd zkxaa zxhtp dpi` zxtxtdy xnel jixv oi` -àlà ©¤¨

y ,df lr sqepénð ,äøã÷ äNòî eléôàeze` mb ±äøèt àìzkxa £¦©£¥§¥¨©¦Ÿ¨§¨
.ztdéâéìt àôéqà àîìéc Bàlr miwleg i`ny zia `ny e` ± ¦§¨©¥¨§¦¦

,`nw `pz ixac ly `tiqdéðz÷c`tiqa `nw `pzìò Cøa' §¨¨¥¥©©
,'útä úà øèt àì ,úøtøtä,eixacn wiicl yieøèt àìc àeä út ©©§¤¤Ÿ¨©¤©©©§Ÿ¨©

,zxtxtd zkxaa xht `l `ed ztd z` wx -ìáàd z`äNòî £¨©£¥
äøã÷`edénð äøã÷ äNòî eléôàå ,øîéîì éànL úéa eúàå .øèt §¥¨¨©§¨¥©©§¥©©£¦©£¥§¥¨©¦

øèt àì,ztd z` xhet epi`y cala `l zxtxtd lr jxand ± Ÿ¨©
mby jk lr sqep `l`,`xnbd zniiqn .xhet epi` dxicw dyrn

e÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz ± ¥
dpyna epipy(`"r lirl):'åë ãçàå ãçà ìk ,ïéáLBé eéäjxan ¨§¦¨¤¨§¤¨

.olekl jxan cg` ,eaqd ,envrl
m` `weec :`xnbd zwiicnïéà ,eañäj` ,mlekl cg` jxan ,ok ± ¥¥¦

m`àì ,eañä àìjxan cg`e cg` lk `l` ,mlekl cg` jxan Ÿ¥¥Ÿ
.envrl
eäðéîøe,`ziixaa epipyy dnn df lr zeywdl yie ±äøNò §¦§£¨¨
miyp`Cøca íéëìBä eéäL,eicgi milke`eílekL ét ìò óà ¤¨§¦©¤¤©©¦¤¨

økkî íéìëBàmglãçàzeriawl zaygp ef oi` ,mlekl szeynd §¦¦¦¨¤¨
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ezny ina cenr an sc ± iyily wxtzekxa
.'åë ïåæîä êåúá ïéé íäì àá:(.bn 'c) `nrh yxtn 'nba.øîâåîä ìò øîåà àåäåeze`

zwa` dlik` xg` mdiptl `iadl milibx eidy xnbend lr jxan `ed oiid lr jxay

:minya ivr `xea eilr mikxane aeh gixl zezgna y`d lr oilkex.äãåòñ øçàì
zepexg` zekxaa ligzdy oiid lr jxay in ikd 'it` dcerq ikxvn epi`y f"nda xg`l

:oxneb'îâ.åðù àìz` xhet oefnd iptly oiic

:oefnd xg`ly.'åë úåúáùá àìàayil ezrcc

`zrc` `yixa jixa ike zezyle oefnd xg`

:jixa ikdc.ñåëå ñåë ìë ìòjlnpk dedc

:cge cg lka dizya ligzne.øùéé:ziyr dti

.ì"áéø øîà ïëå:zeyrl.'åë øî äì øáñ àì
:`ed jlnp e`l h"iac.àðà êìîðlibx ipi`

:oiid lr dcerq reawl.ïåæîä êåúá ïéé íäì àá
:mdl `a `l oefnd mcewe.øîåì éöîú íà

oefnd iptly oiic ipzwc epzpynn di`x `iadl

df mzdc di`x dpi` oefnd xg`ly z` xhet

zexyl oefnd jezay la` zezyl dfe zezyl

zezyl oilibx eid `le `a `ed eirnay dlik`

:zexyl hrn `l` dcerqd jezaïåæîä øçàì
.ïìåëì êøáî ãçàipy oii e`iaiykc w"dc c"qw

lkc dil `pz `de olekl jxan cg` oefnd xg`

`we envrl oefnd jezay lr jxai cg`e cg`

:oefnd xg`ly lr dkxa ez jixvnúà øèô
.úøôøôäqxkd ielnl dcerq jxev oi`y t"r`

:dlik` xnbnl `l`.äøã÷ äùòî ïëù ìëå
:ynn oefl lek`l `edy.ïìô êåãáipelt mewna

dpnfde dvre xeaca mewn dlgzn mdl erawc

cgi cg` mewna odil`n eayi la` zeriaw ied

:zeriaw dpi`.äéøúá åéãéîìú åìæàedexawc

:zxg` xira.÷ðã øäð:eny jk.à÷åã àùéø
`lc `ed mewn zpnfd `la miayei eid ipzwc

ied jkl edpipnfdy ep` la` zeriaw ied

:olekl jxan cg`e zeriaw
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ô"òàåwqtd yie oefnd zkxa ekxa xake .dcerq xg`l `l` xnbend z` oi`ian oi`y

:xnbenl oii oia

áøådkldc d`xpe .'eke axc icinlz lke xhet xn` ongp axe xhet epi` xn` zyy

zyy axke ipica p"xc dizek `zklde ediizek i`w zyy axc axc icinlzk

axk dkld l`enye axc l"iwc b"r`e ixeqi`a

dilr ibilt axc icinlz lkc `kd ip`y ixeqi`a

oikixv ep` oi` edin axn erny jk `nzqn

llk ztd on epici oikyen ep` oi`c wqt eze`l

jezay oiid z` xhet dcerq iptly oiic d`xpe

dcerqd jezay oiic `kd opiwqtc b"r` dcerqd

dfc `kd ip`y dcerqd xg`lc oii xhet epi`

zexyl dfe zezyl df la` zezyl dfe zexyl

jezay xhet dcerqd iptly oii oebk xity xhet

d"dc `wec e`l h"ie zezay hwpc dne dcerqd

m`e legd zeni x`ya oiid lr dcerq eraw m`

jeza zezyl dcerqd iptl oii mc` `iad

oeik ezxhet dcerq iptlc oiic `hiyt dcerqd

oii xhet yeciw ly oii oke izynl dizrcc

epgly lr `iad m` dlcad oke dcerqd jezay

dcerqd jezay ok ixg`ly oii xhetc licadl

aye`l` ihernl `z` `le `wec e`l h"ie zez

n"n h"ie zezay hwp `wecc l"z` elit`e jlnp

oefnd xg`ly oii xehtl `ay oiprl n"d xnel yi

zelibx oi`y ztd on mdici ekyny xg` `edy

`l` zeriawa oefnd xg`l oii zezyl reawl

oiprl la` mini x`ya `le miaeh minie zezaya

i`ce zezyl zelibxy oefnd jezay oii xehtl

t"r` oefnd iptly oii dil xht mini x`ya elit`

ol `irai` `l o`k crc zexyl dfe zezyl dfc

la` zezyl witn aiyg `lc zexyl i` `l`

oefnd iptly oii epiidc ith aiygc zezyl

iaxra inp rnyn oke zexylc oii xhetc `hiyt

xn` opgei 'xc d"aa eycwy iab (.`w sc) migqt

lr jxale xefgl jixv oi`e e`vi inp oii ici s`

mewna `ly eycwc b"r` dcerqd jezay oiid

oii icin yeciw ici e`vicn opgei iaxl l"q dcerq

epiid opgei iax azezi`c ab lr s`e e`vi inp

d"dc myn d`xp k"` mewn iepiya `wec

iwet`le yeciwl dlcad oia wlgl oi`c dlcadl

meyn xhet yeciw `wec ixn`e oiwlegc ipdn

ly oii la` dcerq mewna `l` yeciw oi`c

ikdc dlihp xg`l licad elit` xht `l dlcad

oiid xhet oefnd iptly oiic opiwqtc `d ixiin

jenqa rnyn ikde eici lhp xakc oefnd jezay

d`xp edin 'eke daqd xcq cvik 'ziixad jezn

xhet my zezyle lek`l ezrce eici lhpc oeik

migqt iaxrc `iddn yixtck dlcadc elit`

dcerqd iptly oiin dlcadc oii rxb `lc cere

zlihp mcew licadl oixingny yi edine xhtc

jixv i`ce f`c `zbeltn ediiytp iwet`l mici

jezay oii xht `le yly oirn dkxa eixg` jxal

:oefndïééxg`ly oii xehtiy edn oefnd jezay

:oefnd iptl oii edl ded `lc ixiine .oefnd

åáñädywn i`n` dniz .`l eaqd `l oi`

eid ipzwc `icda `yixn dil iywze `weicn

:`ipdn inp daqd `la elit` lek`l `zrc` eayi m` la` lek`l dlgzn mzrc did `ly xg` wqr liaya eayiy `pin` ded `yixn i`c l"ie envrl cg` lk jxan miayei

äøùò`ziixad jezn `kd rnynck oefnd zkxaa oia `ivend zkxaa oia ixiinc oizipzna yixtc `d `gip `zyde .`inc eaqde eayik 'ek `ngl lekipe lifip 'ek oikldn eidy mc` ipa

l"ie dlgzn ztd lr ekxa j`ide oefnd zkxa cr irainl epiznd i`n` z"`e 'eke mc` ipa dxyrc:`ivend envrl cg` lk jxae df xg` df lek`l eayic ixiin `ny
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Cøáî ãçàå ãçà ìk ïBænä CBúa ïéé íäì àä¨¤©¦§©¨¨¤¨§¤¨§¨¥
Cøáî ãçà ïBænä øçà BîöòìíleëìøîBà àeäå §©§©©©¨¤¨§¨¥§¨§¥

ìòøîâenä"òàåôàlà øîâenä úà ïéàéáî ïéàL ©©§¨§¤¥§¦¦¤©§¨¤¨
:äãeòñ øçàìîâ'äpç øa øa äaø øîàø"à §©©§¨¨©©¨©©©¨

ìéàBä íéáBè íéîéå úBúaLa àlà eðL àì ïðçBé¨¨Ÿ¨¤¨§©¨§¨¦¦¦
úBîé øàLa ìáà ïéiä ìò Búãeòñ òáB÷ íãàå§¨¨¥©§¨©©©¦£¨¦§¨§
øîà éîð øîzà ñBëå ñBk ìk ìò Cøáî äðMä©¨¨§¨¥©¨§¦§©©¦¨©

éøî øa äaøø"ààlà eðL àì éåì ïa òLBäé ©¨©¨¦§ª©¤¥¦Ÿ¨¤¨
úéaî àöBé íãàL äòLáe íéáBè íéîéå úBúaLa§©¨§¨¦¦§¨¨¤¨¨¥¦¥
òáB÷ íãàå ìéàBä íc úæwä úòLáe õçønä©¤§¨¦§©©¨©©¦§¨¨¥©
Cøáî äðMä úBîé øàLa ìáà ïéiä ìò Búãeòñ§¨©©©¦£¨¦§¨§©¨¨§¨¥
àáø éáì òìwéà éøî øa äaø ñBëå ñBk ìk ìò©¨¨©¨©¨¦¦§©§¥¨¨

dééæç ìBçaéøácCéøa øãäå ïBænä éðôìøçàì C §©§¥§¨¦¦§¥©¨§¨©¨¦§©©
ïBænäì"àøîà ïëå øMééì"áéøøa ÷çöé áø ©¨§©©§¥¨©©¦§¨©

ééaà éáì òìwéà óñBéè"éadééæçéøácCìkà ¥¦§©§¥©©¥§©§¥§¨¦©¨
àñëå àñkì"àøî dì øáñ àìàäì"áéøcì ¨¨§¨¨Ÿ¨©¨©§¨§

ì"àCBúa ïéé íäì àa eäì àéòaéà àðà Cìîð¦§¨£¨¦¨§¨§¨¨¤©¦§
øåèôiL eäî ïBænäïéiä úàíà ïBænä øçàlL ©¨©¤¦§Ÿ¤©©¦¤§©©©¨¦

úà øèBt ïBænä éðôlL ïéiä ìò Cøa øîBì éöîéz¦§¥©¥¥©©©¦¤¦§¥©¨¥¤
ì äæc íeMî ïBænä øçàlL ïéiäì äæå úBzLúBzL ©©¦¤§©©©¨¦§¤¦§§¤¦§

ì äæc àëä ìáàì äæå úBzLàîìéc Bà àì úBøL £¨¨¨§¤¦§§¤¦§Ÿ¦§¨
Bðéà øîà àðäk áøå øèBt øîà áø àðL àìŸ§¨©¨©¥§©©£¨¨©¥
Bðéà øîà úLL áøå øèBt øîà ïîçð áø øèBt¥©©§¨¨©¥§©¥¤¨©¥

áøc éãéîìz ìëå äãeäé áøå àðeä áø øèBtéøîàïîçð áøì àáø déáéúéà øèBt Bðéà ¥©¨§©§¨§¨©§¦¥§©©§¥¥¥¥¦¥¨¨§©©§¨
Cøáî ãçà ïBænä øçàì Bîöòì Cøáî ãçàå ãçà ìk ïBænä CBúa ïéé íäì àaíleëì ¨¨¤©¦§©¨¨¤¨§¤¨§¨¥§©§§©©©¨¤¨§¨¥§¨

ì"àCøáî ãçà ïBænä øçàì àlà ïBænä CBúa ïéé íäì àa àì íà øîà÷ éëäíleëì: ¨¦¨¨©¦Ÿ¨¨¤©¦§©¨¤¨§©©©¨¤¨§¨¥§¨
útä úà øèt àì úøtøtä ìò úøtøtä úà øèt útä ìò Cøaù"áóà íéøîBà ¥¥©©©¨©¤©©§¤¤©©©§¤¤Ÿ¨©¤©©§¦©

eäì àéòaéà :äøã÷ äNòî àìù"áøîà÷c éâéìt àôéqà àîìéc Bà éâéìt àLéøà Ÿ©£¥§¥¨¦©£¨§©¥¨§¦¥¦§¨©¥¨§¦¥§¨¨©
úøtøtä úà øèt útä ìò Cøa àn÷ àpzù"ëåéúàå äøã÷ äNòîù"áøîéîì ©¨©¨¥¥©©©¨©¤©©§¤¤§©£¥§¥¨§¨¥§¥©

äøèt àì éîð äøã÷ äNòî eléôà àlà út eäì äøèt àìc úøtøt àéòaéî àìŸ¦¨£¨©§¤¤§Ÿ¨§¨§©¤¨£¦©£¥§¥¨©¦Ÿ¨§¨
àìc àeä út útä úà øèt àì úøtøtä ìò Cøa éðz÷c éâéìt àôéqà àîìéc Bà¦§¨©¥¨§¦¦§¨¨¥¥¥©©©§¤¤Ÿ¨©¤©©©§Ÿ

eúàå øèt äøã÷ äNòî ìáà øètù"áøèt àì éîð äøã÷ äNòî 'éôàå øîéîì ¨©£¨©£¥§¥¨¨©§¨§¥©©£¦©£¥§¥¨©¦Ÿ¨©
ãçàå ãçà ìk ïéáLBé eéä :e÷ézekeéäL äøNò eäðéîøe àì eañä àì ïéà eañä :' ¥¨§¦¨¤¨§¤¨¥¥¥Ÿ¥¥Ÿ§¦§£¨¨¤¨

Cøca íéëìBäô"òàíéìëBà ílekLøkkîeáLé Bîöòì Cøáî ãçàå ãçà ìk ãçà §¦©¤¤¤¨§¦¦¦¨¤¨¨¤¨§¤¨§¨¥§©§¨§
ìBëàìô"òàìëBà ãçàå ãçà ìkLåøkkîCøáî ãçàíleëìeáLé éðz÷ô"òààlL ¤¡¤¨¤¨§¤¨¥¦¦¨Ÿ¤¨§¨¥§¨¨¨¥¨§¤Ÿ

ïBâk ÷çöé øa ïîçð áø øîà eañäéøîàcdéLôð çð ék ïìt Ceãa àîçì ìeëéðå ìéæéð ¥¥¨©©©§¨©¦§¨§§©§¥¥¦§¥©§¨§§¨¦¨©§¥
ék déøúa åéãéîìz eìæà áøcéøãäàîçì ìeëéðå ìéæéð éøîàøäpà÷pcøúaéëøëc §©¨§©§¦¨©§¥¦©§¥©§¥¥¦§¥©§¨©§©©©¨©§©§¥

ïåék àîìéc Bà àì eáLé ìáà ïðz à÷åc eañä eäì àéòaéî à÷å éáúééøîàcìéæéð ©§¥§¨¦¨§¨§¥¥©§¨§©£¨¨§Ÿ¦§¨¥¨§©§¥¥¦
äáäà øa àcà áø í÷ eäééãéa äåä àì éîc eañä ék àúéðìt àzëeãa àzôéø ìeëéðå§¥¦§¨§§¨§¨¦¨¦¥¥¨¥Ÿ£¨§¨©§¨©©¨©©£¨
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc - zekxa(iyiy meil)

ïBænä CBúa ïéé íäì àa,dcerqd jeza oii micreql e`iad m` ± ¨¨¤©¦§©¨
ãçàå ãçà ìkmicreqdn,Bîöòì Cøáîick jxan cg` oi`e ¨¤¨§¤¨§¨¥§©§

oii mdl e`iad m`e .mixg`d z` xehtlïBænä øçàxg`l ± ©©©¨
,oefnd zkxa iptl ,dcerqdãçàmicreqdn,íleëì Cøáîxhete ¤¨§¨¥§¨

.ezkxaa mze`å,oiid lr jxiay cg` eze`øîBà àeäzkxa z` §¥
mikxany 'minya ivr `xea'ìòon dlerd oyrd gixøîâenä± ©©§¨

ivr ly dwa` dilr migipny y` ly dzgn `idy ,zxehwd
,dcerqd seqa `iadl mkxc didy ,aeh gixl minyaét ìò óàå§©©¦

äceòñ øçàì àlà øîâenä úà ïéàéáî ïéàL,oefnd zkxa ixg` ± ¤¥§¦¦¤©§¨¤¨§©©§¨
oiid lr jxiay in ok it lr s` ,dcerqd ikxvn epi` `ede
zepexg`d zekxaa ligzd `edy iptn ,ef dkxaa dkef dcerqa

.dcerqd ly

àøîâ
xg`ly oiid z` xht oefnd iptl oiid lr jxa ,epzpyna epipy

:df oic `xnbd zx`an .oefnd,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨
eðL àìoiid z` xhet oefnd iptl oiid lr jxandy epzpyna Ÿ¨

,oefnd xg`lye ìéàBä ,íéáBè íéîéå úBúaLa àlàel` miniaíãà ¤¨§©¨§¨¦¦¦¨¨
ïéiä ìò Búceòñ òáB÷dcerqd meiqa oii zezyle ayil ezrce , ¥©§¨©©©¦

mb ezrc ,dcerqd iptl oiid lr jxiayk okle ,oefnd zkxa mcew
,dixg`ly oiid lr,äðMä úBîé øàLa ìáàmc` ly ekxc oi`y £¨¦§¨§©¨¨

,oiid lr ezcerq reawl,ñBëå ñBk ìk ìò Cøáîink `edy iptn §¨¥©¨¨
dzr ligzny ink `ed ixd qeke qek lkay epiid ,jlnpy

.jxal aiigy ,dizya
:ok xaeq iel oa ryedi iax mby zx`an `xnbdøîà ,énð øîzà¦§©©¦¨©

eðL àì ,éåì ïa òLBäé éaø øîà éøî øa äaøjxandy ,epzpyna ©¨©¨¦¨©©¦§ª©¤¥¦Ÿ¨
,oefnd xg`ly oiid z` xhet oefnd iptl oiid lrúBúaLa àlà¤¨§©¨

,íc úæwä úòLáe ,õçønä úéaî àöBé íãàL äòLáe ,íéáBè íéîéå§¨¦¦§¨¨¤¨¨¥¦¥©¤§¨¦§©©¨©¨
ïéiä ìò Búceòñ òáB÷ íãàå ìéàBä,el` mipnfaúBîé øàLa ìáà ¦§¨¨¥©§¨©©©¦£¨¦§¨§

äðMä,oiid lr ezcerq reawl libx mc` oi`yìk ìò CøáîñBk ©¨¨§¨¥©¨
,ñBëå.jlnpy ink `edy iptn ¨

ly eixack dyrnl ewqt mi`xen`d eay dyrn d`ian `xnbd
:iel oa ryedi iaxìBça àáø éáì òìwéà éøî øa äaøxa dax ± ©¨©¨¦¦§©§¥¨¨©

,leg meia `ax ly ezial oncfd ixnéøác dééæçïBænä éðôì C± ©§¥§¨¦¦§¥©¨
,dcerqd iptl oiid lr jxia `axy ixn xa dax d`xéøa øãäåC §¨©¨¦

ïBænä øçàì.dcerqd xg`l oiid lr jxiae xfg aeye ±déì øîà §©©©¨¨©¥
,`axl ixn xa daxøLéé,ziyr dti ±éåì ïa òLBäé éaø øîà ïëå ¦©§¥¨©©¦§ª©¤¥¦

.enya ixn xa dax xn` jky ,lirl x`azpy itke ,zeyrl
iax ixac exn`p ote` dfi` lr x`and dyrn d`ian `xnbd

:iel oa ryediáBè íBéa ééaà éáì òìwéà óñBé øa ÷çöé áøax ± ©¦§¨©¥¦§©§¥©©¥§
,aeh meia iia` ly ezial oncfd sqei xa wgviéøác dééæçìkà C ©§¥§¨¦©¨

àñëå àñklk lr dcerqa jxan iia`y sqei xa wgvi ax d`x ± ¨¨§¨¨
.dcerqd iptly oiid lr xak jxia `edy it lr s` ,qeke qekøîà̈©

déì,wgvi ax eze` l`y ±éåì ïa òLBäé éaøc àäì øî dì øáñ àì ¥Ÿ¨©¨©§¨§©¦§ª©¤¥¦
oi` aeh meiay ,iel oa ryedi iax xn`y itk xaeq jpi` m`d ±

.oii zezyln jlnp mc`déì øîàlibx ipi` ,iia` el aiyd ± ¨©¥
okle ,oiid lr dcerq reawlàðà Cìîðip` dzey ip`y qek lka ± ¦§¨£¨

.qeke qek lk lr jxale xefgl ilr jkitle ,ezezyl ycgn jlnp
z` xhet ,dcerqd jeza oiid lr jxand m`d zxxan `xnbd

:dteqa `ay oiid,eäì àéòaéàe ,dcerqa eayiy dxeagíäì àa ¦©§¨§¨¨¤
ïBænä CBúa ïééeilr ekxiae ,dcerqd jeza oii mdiptl e`iad ± ©¦§©¨

,'otbd ixt `xea'øBèôiL eäîxehtz ef dkxa m`d ±ïéiä úà ©¤¦§¤©©¦
ïBænä øçàlL.oefnd zkxa ekxiay mcew ,dcerqd xg`l ±íà ¤§©©©¨¦
øîBì éöîéz,epzpynn df wtq heytl yiy xnel dvxz m` ± ¦§¥©
epipyy dnn,ïBænä øçàlL ïéiä úà øèBt ïBænä éðôlL ïéiä ìò Cøa¥©©©©¦¤¦§¥©¨¥¤©©¦¤§©©©¨

oiid mb jk ,dixg`ly oiid z` xhet dcerqd iptly oiidy myke
,di`x dpi` ef .dixg`ly oiid z` xhet dcerqd jezayíeMî¦

äæcick `a dcerqd iptly oiidy iptn ±ìå ,úBzLmbäæoiid ± §¤¦§§¤

ick `a dcerqd xg`l `ayì,úBzLdizyd ibeq ipyy oeike ¦§
z` zxhet dcerqd iptly oiid zkxay `ed oic ,mzeaiyga miey

.dixg`ly oiid,àëä ìáà,dcerqd jezay oiid zkxa oicaäæc± £¨¨¨§¤
ick `a dcerqd ixg`y oiidìå ,úBzLeli`äæjeza `ay oiid ± ¦§§¤

ick wx `a dcerqdìúBøLezkxa oi`e ,eirnay lk`nd z` ¦§
dcerqd jezay df oiiy xyt` ,zezyl `ay ink daeygàìŸ

.dcerqd xg`ly oiid z` xhetàðL àì àîìéc Bàoi` `ny e` ± ¦§¨Ÿ§¨
,zexyl `ay oii lr dkxal zezyl `ay oii lr dkxa oia lcad
xg`ly oiid z` xhet oefnd iptly oiid lr jxandy myke

.oefnd xg`ly oiid z` xhet ,oefnd jezay oiid mb jk ,oefnd
:df oica mi`xen` zwelgn `xnbd d`ian,øîà áøjezay oiid ©¨©

dcerqdøèBt.dcerqd xg`ly oiid z` ezkxaa,øîà àðäk áøå ¥§©©£¨¨©
dcerqd jezay oiidøèBt Bðéà.dcerqd xg`ly oiid z`áø ¥¥©

øèBt ,øîà ïîçð,ax zrckeøèBt Bðéà ,øîà úLL áøåax zrcke ©§¨¨©¥§©¥¤¨©¥¥
oke .`pdkéøîà áøc éãéîìz ìëå ,äãeäé áøå ,àðeä áø,mixne` ± ©¨§©§¨§¨©§¦¥§©¨§¦
.øèBt Bðéà¥¥

xg`ly oiid z` xhet oefnd jezay oiiy ongp ax ixaca epcnl
:ongp ax ixac lr dywn `ax .oefnd,ïîçð áøì àáø déáéúéà¥¦¥¨¨§©©§¨

epzpyna epipyCøáî ãçàå ãçà ìk ïBænä CBúa ïéé íäì àä¨¤©¦§©¨¨¤¨§¤¨§¨¥
,Bîöòìjeza oiid lr ekxiay dxeag oica zwqer dpyndy ixd §©§

mb oii mdl `a m` ,dpynd dkiynn ok it lr s`e ,oefndøçàì§©©
.íleëì Cøáî ãçà ,ïBænäjezay oiidy dpyna yxetny `vnp ©¨¤¨§¨¥§¨

dpynd dkixvd okle ,oefnd xg`ly oiid z` xhet epi` oefnd
.df oii lr aey jxal

déì øîà,ongp axøîà÷ éëä`a m` ,xnel dpynd zpeek jk ± ¨©¥¨¦¨¨©
j` ,envrl jxan cg`e cg` lk oefnd jeza oii mdlàa àì íà¦Ÿ¨

àlà ,ïBænä CBúa ïéé íäìwx,ïBænä øçàìaiig oefnd xg`ly oiid ¨¤©¦§©¨¤¨§©©©¨
ef dkxae ,dkxaa.íleëì Cøáî ãçàcenll oi` ,df yexit itle ¤¨§¨¥§¨

.oefnd xg`ly oiid z` xhet epi` oefnd jezay oiidy ,dpyndn
dpyna epipy(`"r lirl):ìò ,úøtøtä úà øèt útä ìò Cøa¥©©©©¨©¤©©§¤¤©

.äøã÷ äNòî àì óà íéøîBà éànL úéa .útä úà øèt àì úøtøtä©©§¤¤Ÿ¨©¤©©¥©©§¦©Ÿ©£¥§¥¨
:`nw `pz mr i`ny zia ewlgp dna zxxan `xnbd,eäì àéòaéà¦©§¨§

éâéìt àLéøà éànL úéaly `yixd lr miwleg i`ny zia m`d ± ¥©©©¥¨§¦¦
,`nw `pz ixacéâéìt àôéqà àîìéc Bàlr miwleg md `ny e` ± ¦§¨©¥¨§¦¦

eixac ly `tiqdi`ny zia m`d :wtqd z` `xnbd zx`an .
,`yixd lr miwlegàn÷ àpz øîà÷c`yixaøèt útä ìò Cøa' §¨¨©©¨©¨¥©©©©¨©

,'úøtøtä úàielinl dcerqd jxev dpi` zxtxtdy it lr s` ¤©©§¤¤
,dlik`d z` xexbl ick wx `l` ,qxkdå`pz zrc itl ok m` §

`nwïkL ìëezkxaa xht ztd lr jxandyäøã÷ äNòî± ¨¤¥©£¥§¥¨
.ynn oefl `ay ,liyazøîéîì éànL úéa éúàåi`ny zia e`ae ± §¨¥¥©©§¥©

xnele mipicd ipy lr welgleäì äøèt àìc úøtøt àéòaéî àìŸ¦©§¨©§¤¤§Ÿ¨§¨§
út,ztd zkxaa zxhtp dpi` zxtxtdy xnel jixv oi` -àlà ©¤¨

y ,df lr sqepénð ,äøã÷ äNòî eléôàeze` mb ±äøèt àìzkxa £¦©£¥§¥¨©¦Ÿ¨§¨
.ztdéâéìt àôéqà àîìéc Bàlr miwleg i`ny zia `ny e` ± ¦§¨©¥¨§¦¦

,`nw `pz ixac ly `tiqdéðz÷c`tiqa `nw `pzìò Cøa' §¨¨¥¥©©
,'útä úà øèt àì ,úøtøtä,eixacn wiicl yieøèt àìc àeä út ©©§¤¤Ÿ¨©¤©©©§Ÿ¨©

,zxtxtd zkxaa xht `l `ed ztd z` wx -ìáàd z`äNòî £¨©£¥
äøã÷`edénð äøã÷ äNòî eléôàå ,øîéîì éànL úéa eúàå .øèt §¥¨¨©§¨¥©©§¥©©£¦©£¥§¥¨©¦

øèt àì,ztd z` xhet epi`y cala `l zxtxtd lr jxand ± Ÿ¨©
mby jk lr sqep `l`,`xnbd zniiqn .xhet epi` dxicw dyrn

e÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz ± ¥
dpyna epipy(`"r lirl):'åë ãçàå ãçà ìk ,ïéáLBé eéäjxan ¨§¦¨¤¨§¤¨

.olekl jxan cg` ,eaqd ,envrl
m` `weec :`xnbd zwiicnïéà ,eañäj` ,mlekl cg` jxan ,ok ± ¥¥¦

m`àì ,eañä àìjxan cg`e cg` lk `l` ,mlekl cg` jxan Ÿ¥¥Ÿ
.envrl
eäðéîøe,`ziixaa epipyy dnn df lr zeywdl yie ±äøNò §¦§£¨¨
miyp`Cøca íéëìBä eéäL,eicgi milke`eílekL ét ìò óà ¤¨§¦©¤¤©©¦¤¨

økkî íéìëBàmglãçàzeriawl zaygp ef oi` ,mlekl szeynd §¦¦¦¨¤¨
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xcde"רמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc - zekxa(ycew zay meil)

déøBçàì déòø÷ øcäàewelga rxwy rxwd z` eixeg`l xifgd ± ©§©¦§¥©£¥
xeg`l xiard miptly dn welgd z` aaiqy epiidc ,eax ctqda

,miptl xiard xeg`ly dneòø÷åeiptl welgd ztyaäòéø÷ §¨©§¦¨
àðéøçàmeia enk zela` eiykr ze`xdl ick ,zxg` drixw ± ©£¦¨

mikixv eidy lr ,dzind.zexedl mircei mpi`e d`xedløîàax ¨©
,dad` xa `c`ïðéøîb àì àðBæî úkøáe áøc déLôð çðxhtp ax ± ¨©§¥§©¦§©§¨Ÿ©§¦©

.oefnd zkxa oica dpynd z` cenll mircei eppi` ep`eàúàc ãò©©£¨
àáñ àeääowf eze` `ay cr ±àúééøaà ïéúéðúî eäì àîødywd ± ©¨¨§¨§©§¦¦©¨©§¨

lirl epiywdy itk ,`ziixad lr dpyndn mdl(:an)ixacny ,
`ziixaae ,envrl jxai cg` lk eayi m`y rnyn dpynd

,mlekl jxan cg` daiyia elit`y yxetneäì épLåuxize ± §©¦§
dlik`l mewn mnvrl erawy dxeaga zwqer `ziixady ,mdl

eïìt Ceãa àîçì ìeëéðå ìéæéð éøîàc ïåékmgl lk`pe jlp' exn`y ± ¥¨§¨§¦¥¦§¥©§¨§§¨
,'ipelt mewnaéîc eañäk.mlekl jxan cg`y 'eaqid' oick epic ± §¥¥¨¥

epnify oeik ,xdpd zty lr lek`l erawy ef dxeag s` ok m`e
jxai cg`e daiqdk aygp ,df mewna ayil dligzn mnvr

.mlekl
,ztd lr daiqd oica ,dpyna epipyCøáî ãçà eañä.mlekl ¥¥¤¨§¨¥

:oiid zkxaa mb xn`p df oic m`d `xnbd zx`anàì ,áø øîà̈©©Ÿ
eðL,mlekl jxan cg`y ,df oic dpyp `l ±àlàiabléòác ,út ¨¤¨©§¨¥

jixvy ±äañä éòa àì ,ïéé ìáà .äañämbe ,daiqd jixv epi` ± £¦¨£¨©¦Ÿ¨¥£¦¨
.mlekl jxan cg` cgia mizeyy oeik ,daiqd `llïðçBé éaøå§©¦¨¨

äañä éòa énð ïéé eléôà ,øîàdaiqd `lle ,daiqd jixv oii mb ± ¨©£¦©¦©¦¨¥£¦¨
.envrl jxan cg` lk

d`ian `xnbd:mzwelgnl zxg` oeylàì áø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨©©Ÿ
eðLmlekl jxan cg`yàlàiabläañä déì àéðäîc ,út± ¨¤¨©¦§©§¨¥£¦¨

,daiqd el dlirenyäañä déì àéðäî àì ,ïéé ìáàdliren `l ± £¨©¦Ÿ§©§¨¥£¦¨
.envrl jxan cg` lk ,eaqid m` elit`e ,daiqd elïðçBé éaøå§©¦¨¨

äañä déì àéðäî énð ïéé eléôà ,øîàm`e ,daiqd dliren oiil mb ± ¨©£¦©¦©¦§©§¨¥£¦¨
.mlekl jxan cg` ,eaqd

jixv oiid m`d `id mzwelgn oey`xd oeyld itly `vnp
dliren oiil m`d `id mzwelgn ipyd oeyld itle ,daiqd

:zwelgnd ly zepeyld izy lr dywn `xnbd .daiqdéáéúéî¥¦¥
,`ziixaa epipyãöék`edïéñðëð ïéçøBà ,äañä øãñly ezial ¥©¥¤£¦¨§¦¦§¨¦

,ziad lraå`l` ,oiicr zehind lr miaiqn mpi`éab ìò ïéáLBé §§¦©©¥
úBàøãú÷ éab ìòå ïéìñôñ[ze`qk ibeq-]eàéáä .ílek eñðkiL ãò ©§¨¦§©©¥¨¤§¨©¤¦¨§¨¥¦

íéî íäì,mici zlihpl min mdl mi`ianyk ±ìèBð ãçàå ãçà ìk ¨¤©¦¨¤¨§¤¨¥
úçà Bãé.dcerqd iptl dzeyy qekd z` da lawl ickíäì àa ¨©©¨¨¤

ïéé,oii mdiptl mi`ianyk ±Bîöòì Cøáî ãçàå ãçà ìkixt `xea ©¦¨¤¨§¤¨§¨¥§©§
.mlekl jxan cg` oi`e ,dzeye ,otbd

.daiqdd iptl ,dqipkd xcq z` ,`ziixad dx`ia o`k cr
:dcerql daiqdd xcq z` x`al `ziixad dkiynneìòlr ¨

zehindeañäå,mzcerq z` cerql odilríéî íäì àáee`iade ± §¥¥¨¨¤©¦
,mici zlihpl min mdlL ét ìò óàoiid ziizy iptlãçàå ãçà ìk ©©¦¤¨¤¨§¤¨

åéãé ézL ìèBðå øæBç ,úçà Bãé ìèð.odizya lek`l jixvy iptn ¨©¨©©¥§¥§¥¨¨
ïéé íäì àa,oii mdiptl e`iady dryae ±ãçà ìkL ét ìò óà ¨¨¤©¦©©¦¤¨¤¨

Bîöòì Cøa ãçàå,aey jxal mdilr ,aqdl eqpkpy iptl ,oiid lr §¤¨¥©§©§
ef dkxaae.íleëì Cøáî ãçà¤¨§¨¥§¨

oiid lr jxan cg` lk ,zezyl eayi mdy dryay ,`vnp
zxfeg .mlekl oiid lr jxan cg` ,eaqid mdy dryae ,envrl

:`ziixadn `iyewd z` x`al `xnbdéàäìáø øîàc àðLéì C± §©¦§¨§¨©©
ax xn` ditly ,oeyl dze` itl,äañä éòác út àlà eðL àì'Ÿ¨¤¨©§¨¥£¦¨

,'äañä éòa àì ïéé ìáàoiid lr jxan cg` daiqd `ll mbe £¨©¦Ÿ¨¥£¦¨
,mleklàLéø àéL÷`ziixad ly `yixdn dyw ±da x`eany , ©§¨¥¨

itl `ldy ,envrl oiid lr jxan miayeid migxe`dn cg` lky
:`xnbd zvxzn .mlekl oiid lr jxal cg` jixv did ,ax ixac

ïéçøBà éðàL,`ziixaa x`eand ,migxe`d oic dpey ±eäéézòãc ¨¦§¦§©§©§
ø÷òéîì,oiid ziizy ixg` mnewnn xewrl dzid mzrcy ± §¦£©

zaiqd mewn epi` oiid ziizy mewny ,xg` mewna aqdl zelrle

.mi`exwd lk eqpkziy cr dzid my mzaiyi lke ,dcerqd
,ax xn`y dne .envrl jxan cg` lk ,ax zrcl mb ,df ote`ae
`ed ,mlek z` `iven cg` daiyia elit`y ,'daiqd ira `l oii'
ote`a e` ,dcerq zrya `ly oii zezyl erawy ote`a `weec
mewn eze`a `id oiid ziizye ,dcerq zrya oii zezyl erawy
mewna cerql ,oiid ziizy ixg` xewrl mzrc oi`y ,dcerqd ly

.xg`
éàäìeáø øîàc àðLéì Cax xn` ditly ,oeyl dze` itle ±àì' §©¦§¨§¨©©Ÿ

,'äañä déì àéðäî àì ïéé ìáà ,äañä déì àéðäîc út àlà eðL̈¤¨©¦§©§¨¥£¦¨£¨©¦Ÿ§©§¨¥£¦¨
,envrl oiid lr jxan cg` lk eaiqd m` elit`eàôéñ àéL÷± ©§¨¥¨

cg` eaqdy ixg`y da x`eany ,`ziixad ly `tiqdn dyw
:`xnbd zvxzn .mlekl oiid lr jxaníúä éðàLmy oicd dpey ± ¨¦¨¨

,oii mb ezy ef daiqdae zt lek`l ick aqdl elry ,`ziixaa
,dliren daiqdd df ote`ay,útì äañä déì àéðäî à÷c Bbîc§¦§¨§©§¨¥£¦¨©©

ïéiì äañä déì àéðäî`id ,ztl dliren daiqddy jezny ± §©§¨¥£¦¨©¨¦
.oiil mb dliren
dpyna epipy(:an lirl):CBúa ïéé íäì àazlik`,ïBænäcg` lk ¨¨¤©¦§©¨

oiid `a m` j` .mlek z` cg`d `ivei `le ,envra eilr jxan
`ztqez d`ian `xnbd .mlekl jxan cg` ,oefnd xg`l(i"d c"t)

:xacd mrh z` zx`andeøîà äî éðtî ,àîBæ ïa úà eìàL̈£¤¤¨¦§¥¨¨§
m`y minkgCBúa ïéé íäì àazlik`Cøáî ãçàå ãçà ìk ïBænä ¨¨¤©¦§©¨¨¤¨§¤¨§¨¥

Bîöòìoiid `a m`e ,mlek z` cg`d `ivei `leïBænä øçàì- §©§§©©©¨
,oefnd zkxa mcew mzcerq eniiqy xg`løîà .íleëì Cøáî ãçà¤¨§¨¥§¨¨©

[aiyd-]íäì,xacd mrh ,`nef oae ìéàBädlik`d zryaúéa ïéà ¨¤¦¥¥
äòéìaämiaeqnd ly,éeðtzkxa z` renyl al mipzep mpi`e ©§¦¨¨

.mditay oefnd z` relal `l` ,jxand
dpyna epipy(:an lirl):àeäåxnb xg`l `ad oiid lr jxand-] §

[oefnd zkxa mcew dlik`døîBàdkxad z`ìògixøîâenä ¥©©§¨
[y`d lr minya ivr-],'åëwx zxn`p xnbend lr dkxady s`

.oefnd zkxa xg`l
lr jxan `ed epnn lecb xg` my yiyk s`y zwiicn `xnbd

oic mrh zx`ane ,xnbend:`xnbd zwiicn .dféðz÷cîjkn ± ¦§¨¨¥
dpyna `pzd dpyyàeäå'[oiid lr jxand-],'øîâenä ìò øîBà §¥©©§¨

éãò àkéàc ììkîdépéî óxg` my yiy ote`a xaecny rnyn ± ¦§¨§¦¨¨¦¦¥
lr s` jxan zg` dkxaa ligzdy oeik mewn lkne ,epnn lecb

.xnbend
:`xnbd zl`eyéànàålr jxiay df xnbend lr jxai recne - §©©

:`xnbd daiyn .dcerqay lecbd `le ,oiidàeäå ìéàBäjxand-] ¦§
[oiid lråéãé ìèðmipexg` minläðBøçàa älçzdyngn oey`x ± ¨©¨¨§¦¨¨©£¨

devnd xneb oiid zkxaa dkfy oeik ,xnelk .elhpy mipexg`d
min zlihpa dnicwa dkf jkitle ,oefnd zkxa s` jxane
micid zlihpa oey`x `edy oeike ,[jenqa x`eank] mipexg`
s`y ,xnbend zkxaa s` dkefe siqen ,dndefd zxard dpipry

.dndefd zxard epipr `ed
epipyy df oic :`xnbd dgiken .sqep oic epzpynn dgiken `xnbd

,xnbend lr s` jxan oiid lr jxandy dpynadéì òéiñî± §©©¥
`ed di`xìixacåéãé ìèBpä ,áø øîà éMà øa àéiç áø øîàc ,áø §©§¨©©¦¨©©¦¨©©©¥¨¨

mipexg` minaäðBøçàa älçzmipexg`d dyngn oey`xd ± §¦¨¨©£¨
,dlihpd xcqaäëøáì ïneæî àeä`ivedle oefnd zkxa jxal ± §¨¦§¨¨

lr jxan oiid lr jxandy mrhd ixdy .miaeqnd x`y z` da
s`y o`kne ,xenb el mixne` devna ligzdy oeiky ,xnbend
xenb el mixne` mipexg` min zlihp zevna oey`x ligznd

.ax ixack ,oefnd zkxa jxane
:df oipra dyrn d`ian `xnbdéaøc dén÷ éáúé eåä ,àéiç éaøå áø©§©¦¦¨£¨§¦©¥§©¦

àúceòña.dcerqa iax iptl miayei eid ±íe÷ ,áøì éaø déì øîà ¦§§¨¨©¥©¦§©
Cãé éLî.jici z` ugxe cenr ±úzøî äåäc dééæç`iig iax d`x ± §¦§¨©§¥©£¨¦§©

meyn jk el xn` iax `ny yygy ,cgete ldap didy ax z`
xzei dlik`a jix`n `edy d`xy e` ,zeklkeln eiciy d`xy

.ie`xdnàéiç éaø déì øîà,axlézçt øaef `l ,milecb oa ± ¨©¥©¦¦¨©©§¥
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רמי ezny in` cenr bn sc ± iyily wxtzekxa
.äéøåçàì äéòø÷ øãäàxeg`ly dne eixeg`l welgd xifgd eax ctqda rxwy rxw

d`xedl mikixv eidy lr dzind meik eiykr la` ze`xdl xg` rxw rexwl ick miptl

:zexedl mircei oi`e.'åë åäì éîø`ziixa inewe`l dil iran jgxk lre lirl opinxck

:`ed zeriawc mlekl jxan cg` ipzwe ikda.íéî íäì åàéáä:milibx eid jkåãé ìèåð
.úçà:oefnd iptl dzeyy qek da lawl.åìò

:eaqde zehnd lr.åéãé 'á ìèåðå øæåçjixvy

:odizya lek`lêøá ãçàå ãçà ìëù ô"òà
.åîöòìdpey`x dkxa oi`y dkxa cer oikixv

epi`y oefnd iptly iexw oey`xd oi`y ezxhet

:oefnd iptly oii `ed `xza i`de dcerq mewna

.ïìåëì êøáî ãçà:erawed eaqdc oeikcàéù÷
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ברכות. פרק שישי - כיצד מברכין דף מג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

כל ענייני ניסיון כשעומד בתוקף, מתבטל הניסיון, ורואים שאין לו מציאות.
ממכתב י"ז שבט תשי"ח



xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc - zekxa(ycew zay meil)

:dyw ayrn `ad gix lr mikxan dn dpc `xnbdìãéb áø øîà̈©©¦©
éàä ,áø øîàd df ±÷ìîñmilr zexey yly ea yiy ,ayr oin-] ¨©©©¦§¨

,[milr dyely dxey lkae ,efn dlrnl efdéålò ïéëøáîegix lr ± §¨§¦¦¨¥
,'íéîNá éöò àøBa'mikxan ayrn `ad gix lre ,ayr `edy s`e ¥£¥§¨¦

.urd zkxak eilr mikxan dyw `edy oeik ,'minya iayr `xea'
éðä ,áø øîà ìàððç áø øîà[el`±]ànéc éôlç`ede ,cxp zleay - ¨©©£©§¥¨©©¨¥¦§¥§©¨
,ozyt ilerabk ieyrd gnveäééìò ïéëøáîmgix lr ±éöò àøBa' §¨§¦£©§¥£¥

,'íéîNá.urd zkxak mdilr mikxan miyw mdy oeiky §¨¦
,urd zkxak mikxan dyw ayrn `ad gix lry xacd mrh

n `xnbd .'ur' `xwp `edy meyn,aezkd on df xacl xewn d`ia
:'ur' miiexw milerab s`yäàø÷ éàî ,àøèeæ øî øîàedn ± ¨©©§¨©§¨¨

milbxna xn`py ,'ur' miiexw mileraby cenll yi epnn weqtd
e`ae ,ux`l mzqipk mcew orpk ux` z` xezl ryedi glyy

agx zial egixil(e a ryedi),ézLôa íðîèzå äâbä íúìòä àéäå'§¦¤¡¨©©¨¨©¦§§¥§¦§¥
õòä.dzia bbay ozyta mze` d`iagdy ,'bBd lr Dl zFkxrd ¨¥¨£ª¨©©¨

'ur' aezkd e`xw ok it lr s`e ,lerab `l` ur epi` ozytde
ayr lkl cenll yi o`kne ,dyw `edy meyn ,['urd izyt']
ivr `xea' eilr jxal yi dkxa oiprl s` okle .'ur' `xwpy dyw

.urd zkxak 'minya
:miyw mdn yiy mitqep miayr zkxaa dpc `xnbdáø [øîà]¨©©

éàä ,(øîà) àéLøLîd df ±íB÷øð`ed m` ,[oexyd zlvag-] §¨§§¨©©§
àúéðepâc,dpiba lcb ±déålò ïéëøáîegix lr -,'íéîNá éöò àøBa' §¦¦¨§¨§¦¦¨¥¥£¥§¨¦

`ed m` j` .dyw `edy meynàøáãclr mikxan ,dcya lcb ± §©§¨
egix,'íéîNá éáNò àøBa'.jx `edy meynéðä ,úLL áø øîà ¥¦§¥§¨¦¨©©¥¤¨¥
éìâéñ[mi`cec-]eäééìò ïéëøáîmgix lr ±,'íéîNá éáNò àøBa' ¦§¥§¨§¦£©§¥¦§¥§¨¦

.mikx mdy iptn
:zexitd on `ad aeh gix lr mikxan dn zx`an `xnbdøî øîà̈©©

àLeáça Bà àâBøúàa çøBîc ïàî éàä ,àøèeæaeh gix gixnd ± §¨©©§©§¤§¨©£¨
,dlik`l ie`xd ixt lka oke ,yeaga e` bexz`aøîBàiptl ¥

gixnyCeøa'mlerd jln epidel` 'd dz`.'úBøéta áBè çéø ïúpL ¨¤¨©¥©©¥
:mialaln zepli` lr dkxad z` zx`an `xnbd,äãeäé áø øîà̈©©§¨

éîBéa ÷éôðc ïàî éàäinia `veid ±éáìáìî à÷c éðìéà éæçå ,ïñéð± ©©§¨¦§¥¦¨§¨¥¦¨¥§¨§©§§¥
,gxt mi`ivene mialaln ixt zepli` d`exeêeøa' øîBà'd dz` ¥¨

,mlerd jln epidel`úBiøa Bá àøáe ,íeìk BîìBòa øqéç àlL¤Ÿ¦©§¨§¨¨§¦
úBàðúäì ,úBáBè úBðìéàå úBáBè[zepdil-].'íãà éða ïäa §¦¨§¦§¨¨¤§¥¨¨

jxal yiy aezkd on xewn d`iane ,gixd zkxal day `xnbd
:eilrìò ïéëøánL ïépî ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîàz`pd ¨©©§¨©¦¨¨©©¦©¦¤§¨§¦©

øîàpL ,çéøä(e pw milidz),'dé ìläz äîLpä ìk's`y rnyne ¨¥©¤¤¡©Ÿ©§¨¨§©¥¨
e ,zipdpy d`pd lr 'd z` lldz dnypdäîLpäL øác eäæéà¥¤¨¨¤©§¨¨

,epnî äðäð óebä ïéàå epnî úéðäð,aezkd xaic eilryøîBà éåä ¤¡¥¦¤§¥©¤¡¤¦¤¡¥¥
,çéøä äæ.gixd lr jxal yiy o`kn ¤¨¥©

mya diaeh xa `xhef ax xn`y ,mitqep mixn`n d`ian `xnbd
:axeðziL ìàøNé éøeça íéãéúò ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîàå§¨©©§¨©¦¨¨©©£¦¦©¥¦§¨¥¤¦§

k áBè çéød xd gix,ïBðálmilcbd milre migxtn aeh gix ea yiy ¥©§§¨
.eaøîàpLl`xyi eaeyiy `al cizrd lr ryed z`eapa ¤¤¡©

dnly daeyza(f ci ryed),Bì çéøå ,BãBä úéfë éäéå åéúB÷ðBé eëìé'¥§§¨¦¦©©¦§¥©
,'ïBðálkepzie ,meife mced zifk idie ,eipa ehytzie eaxi xnelk ©§¨

.oepalk aeh gix
áéúëc éàî ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîàåaezkd oipr dn - §¨©©§¨©¦¨¨©©©¦§¦

mlera 'd dyrn lr(`i b zldw),,ãnìî ,'Bzòa äôé äNò ìkä úà'¤©Ÿ¨¨¨¤§¦§©¥
ãçàå ãçà ìkLmc`d ipanBúðneà àeä Ceøa LBãwä Bì äté ¤¨¤¨§¤¨¦¨©¨¨¨ª

,åéðôadti ezk`ln didzy `ed jexa yecwd dyr ,xnelk §¨¨
`idy zexer carn oebk ,diefa dk`lna wqerd s`e ,eipira

.rx gix dticnd dk`ln:`xnbd dtiqeneðééä ,àtt áø øîà̈©©¨¨©§
éLðéà éøîàc,xnel miyp` milibxy dxni`d ef ±àøB÷ déì äìz §¨§¦¦§¥§¥¥¨
øçà øáãìeplk`iy ,ex`eva xifgl lwcay jxd wlg dlz ± §¨¨©¥
,iwp eceraãéáò déãéc eäéàåxeapl elbxdke ebdpnk dyri `ede ± §¦¦¥¨¦

mc` jke .epklklie dty`a lblbi `xewd z` s`e ,dty`a
zxg` jxca ezqpxt el ozz m` s` ,diefa dk`lna wqerd

`idy iptn ,diefad ezk`lna weqrl jiyni oiicr ,xzei zcaekn
.eipira d`p

`xnba x`ean(:aiw migqt)iptn dlila icigi mc` `vi `ly ,
,wifdln mirpnp miwifndy mipte` yiy zx`an `xnbd .miwifnd

:dlila icigi z`vl mc` leki mdaeäiáBè øa àøèeæ áø øîàå§¨©©§¨©¦¨
íéðLk ä÷eáà ,áø øîàicigi z`vl dpkqd oiprl ,mc` ipa ipyk - ¨©©£¨¦§©¦

,dlilaìLk çøéåäLiabl dyelyl mipy oia welig yie .mc` ipa §¨¥©¦§Ÿ¨
.jenqa `xnba x`eanke ,miwifndn dxinyd

:`xnbd zwtzqn .ax ixac z` zx`an `xnbdeäì àéòaéà± ¦©§¨§
ax xn`y dn ,daiyid ipa ewtzqd,'íéðLk ä÷eáà'`idy ezpeek £¨¦§©¦

mipyk zaygpdéãéc éãäadwea`dy ,envr jledd mr cgia - ©£¥¦¥
qep mc`k `id,ecaln sàîìéc Bàezpeek `ny e` ±ä÷eáà' ¦§¨£¨

déãécî øáì 'íéðLkaygp jledd mr cgie ,envr jledd caln ± ¦§©¦§©¦¦¥
.dyely o`k yiy
:`xnbd dgikenòîL àz,wtqd z` heytl di`x rnye `a ± ¨§©

,xn`e ax siqed okyìLk çøéå'.'äL,di`xd z` `xnbd zx`an §¨¥©¦§Ÿ¨
àîìLa úøîà éàgxie mipyk dwea`' ax zpeeky xn`z m` ± ¦¨§©¦§¨¨

'dylykdéãéc éãäa,envr jledd mr cgia ±øétL,xacd oaen ± ©£¥¦¥©¦
yie miwifndn dxinyd iabl mc` ipa ipya dlrn yiy itl
ax xn` jk lre ,jenqa x`eank ,dyelya xzei dax dlrn

.dyelyk gxie mipyk dwea`yúøîà éà àlàxn`z m` la` ± ¤¨¦¨§©
ax zpeekydéãécî øáìdwea`'y `vnp ,envr jledd caln ± §©¦¦¥

epiid 'dyelyk gxi'e ,jledd mr cgi dyelyk epiid 'mipyk
,jk lr le`yl yie ,jledd mr cgi drax`kéì änì äòaøàdn ± ©§¨¨¨¨¦

,miwifnn dxinyd iabl drax`k aygpy jka dlrndøî øîàäå§¨¨©©
ly ekxc `id jky ,minkgd cg` mya dreny dxn`p `lde -

,wifndìmc`ãçà`ed ecal jledd÷éfîe äàøð,elìíéðL §¤¨¦§¤©¦¦§©¦
`ed mikledd÷éfî Bðéàå äàøð,mdlììLäLmikleddäàøð Bðéà ¦§¤§¥©¦¦§Ÿ¨¥¦§¤

øwéò ìkoi` ok m` ,d`xp epi` `ed dyelya s`y oeike .[llk-] ¨¦¨
ei drax`a dlrn lkgxiy jka epcnll ax `a dne ,dyelyn xz

.dyelykdpéî òîL åàì àlà,o`kn gikedl yi i`ce `l` ± ¤¨¨§©¦¨
y'íéðLk ä÷eáà'epiiddéãéc éãäadwea`dy ,jledd mr cgia - £¨¦§©¦©£¥¦¥

:`xnbd dwiqn .ecaln sqep mc`k `iddpéî òîLyi ok` ± §©¦¨
.ok gikedl

:miaxa exiag ipt oialdl xeqi`d zxnega xn`n d`ian `xnbd
dì éøîàå ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîàåmixne` yie - §¨©©§¨©¦¨¨©©§¨§¦¨

ef drenyyéøîàå ,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àpç áø øîà̈©©¦¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨§¨§¦
dìef drenyy mixne` yie ±íeMî ïðçBé éaø øîà[mya-]éaø ¨¨©©¦¨¨¦©¦

çBð ,éçBé ïa ïBòîL[sicr-]Làä ïLák CBúì Bîöò ìétiL íãàì Bì ¦§¤©©¨¨¨¤©¦©§§¦§¨¨¥
,sxyidlïéaìé ìàåz`Bøáç éðt[eyiiai-].íéaøa:`xnbd zl`ey §©©§¦§¥£¥¨©¦

îïìð:`xnbd daiyn .df xac micnel ep` oipn ±øîàpL ,øîzî §¨¨¦¨¨¤¤¡©
deive ,dzxd epnny rci `l `ede ,dcedi dingn dzxdy xg`l

dzpify da cygy iptn dtxyl d`ivedl(dk gl ziy`xa),àéä'¦
'åâå úàöeîikp` FN dN` xW` Wi`l ,xn`l ding l` dglW `ide ¥§¦¨§¨¤¨¦¨¥Ÿ§¦£¤¥¤¨Ÿ¦

,'dN`d dHOde milizRde znzgd inl `p xMd xn`Ye ,dxd̈¨©Ÿ¤©¤¨§¦©Ÿ¤¤§©§¦¦§©©¤¨¥¤
mipniqd z` dcedil dgly ,dtixyl dze` e`ived xy`ky
dxn` `le ,'dxd ip` el` mipniq lral' dxn`e ,dl ozpy
dayge .'dxd ip` ele ,md dcedi ly mipniqd el`' yxetna
j` ,dtixyd on lvp` ,dxd ip` epnny dcei dcedi m` ,daila
,jka yiiazi `edy meyn ,yxetna z`f xne` `l ,dcei `l m`

.miaxa eipt z` oial` `le y`d oyaka sxy`y ahene
ax mxn`y ,wxtd oiprn mpi`y mixn`n dnk e`aed o`k cr
,gixd zkxa oicl day `xnbd .ax mya diaeh xa `xhef

:qcd lye ony ly gixd zekxaa dnicwd xcq z` zx`aneeðz̈
ïðaø,`ziixaaåéðôì eàéáädcerqd seqaïîLea jeql oenqxt` ©¨¨¥¦§¨¨¤¤

ony `xea' ezkxae ,lk`nd zndef z` mdn xiardl eici z`
,'axråe`iad enrñãä,'minya ivr `xea' ezkxae ,ea gixdl ick §£©

Cøáî ,íéøîBà éànL úéadligzìògixìò Cøáî Ck øçàå ,ïîMä ¥©©§¦§¨¥©©¤¤§©©¨§¨¥©
gixCøáî ,íéøîBà ìlä úéáe .ñãäädligzCk øçàå ,ñãää ìò ©£©¥¦¥§¦§¨¥©©£©§©©¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

ezny ina cenr bn sc ± iyily wxtzekxa
.÷ìîñef oilr ly zexey yly ea yiy ayr oin `ede l`rnyi oeyla el oixew o"inqi

:dxey lkl oilr dylye efn dlrnl.àîéã éôìçzleay `ede b"ity` oixewy myea

:ur ixwi`c oilerab ogky`c ozyt ilerab oirk ieyre cxp.íå÷øð:b"da oexyd zlvag

.àúéðåðâã:dpiba lcbd.éìâéñ:f"rla y"leie.ïéùåáç:f"rla y"iipecew.úåàðúäì:zepdil

.ïåðáìë:eigxte eilr oigixny.åúðîåà åì äôé
dyre eipira ezpne` el d`p iqxea 'it`e

:zepne` mlerd xqgi `ly ok d"a yecwd

.àøå÷`ede xifgl eze` dlz lwca lcbd jx

:ezpne` `id efy dty`a eplblbiéðùë ä÷åáà
.íãà éðá`vi l` xn xn`c dlila `veid oiprl

:dlila icigi mc`.äùìùë çøéåoia welg yie

:onwlck dylyl mipy.äàøð ãçàìcyd

:ewifne.'åâå äçìù àéäå úàöåî àéäeli`e

md dcedi ly mipniqd el` dxn` `l `icda

ikp` el dl` xy` yi`l `l` dxd ip` ele

oial` `le sxy` e`l m`e dcei dcei m` dxd

:eipt.ñãäå ïîùeici jeql ony dcerqd seqa

enk gixdl qcde milke`d zndef xiardl

:epxn`y.òéøëà éðà:i`ny zia cvlåðéëæ
.åúëéñìå åçéøìony jkld `yiak `gyn oebk

:sicr.àéä àìåd"ak `zkld `ax xn` `l

envr hinyde drhy itl siqk` `tt ax `l`

:jka.ïééå ïîùqek df oi`e oefnd xg`ly oii edf

:dkxa ly.ïééä ìò êøáîå øæåçoi`y lega oebk

:exhet oefnd iptly oiid oi`e raw oiidïîù
.åðéîéá:dlgz jxan eilry itlìò êøáî
.ïîùä:axr ony `xea.ùîùä ùàøá åçèåick

`ed i`pby weya zenyean eicia `vi `ly

:mkg cinlzl.øåëæ áëùî ìò íéãåùçù
:mdl ee`ziy ick mnvr oinyanåãâáë åøòùå

.éîã:drif dia giky `lc.åôåâë äì éøîàå
:drif dia gikyc.àãùç íåùî:zepf lyàìã
.àðãéò äéì òéá÷zeriaw eax el eraw `ly

:dlila ecnll.àúðôálry f"rla `"ipetp`

:lbxd iab.àãìéâ:`"ley oixewy awrúåîéá
.íéîùâä:edqkn hihd.åúùà àéä 'éôàoi`y

:eze` oicyege da oixikn lkd.òùåô äéì åø÷ã
:lvrzn.éùîù éáã àùåã÷ály qek dzeyy

:dlila zaya yeciw
'éðúî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

ïîùmixac el` wxta opixn` `d `ndefd xiardl i`c `ed gixdl ony i`d .qcde

:eilr oikxan oi`c (.bp onwl)

éëäaezk jk .ciar `wc `ed diytp ihenzy`l `id `le lld ziak `zkld `ax xn`

extqa qxeb did `ly rnyn `axk wqt qtl` ax la` i"yx yexitae eply mixtqa

:'eke `id `le

éàä.'eke jxan 'yeage `bexz`a gxenc o`n

lek`l `a m` la` mda gixnyk `wece

:dlik` zkxa m` ik gix zkxa jxal oi` mdn
ilke`a

1

2

3

4

5

6

7

8

éàä áø øîà ìcéb áø øîà÷ìîñdéålò ïéëøáî ¨©©¦¥¨©©©¦§¨§¨§¦¦¨¥
éðä áø øîà ìàððç áø øîà íéîNá éöò àøBa¥£¥§¨¦¨©©£©§¥¨©©¨¥

éôìçànécøîà íéîNá éöò àøBa eäééìò ïéëøáî ¦§¥§©¨§¨§¦£©§¥£¥§¨¦¨©
éàî àøèeæ øîäàø÷àéäåíúìòääbbäíðîèzå ©§¨©§¨¨§¦¤¡¨©©¨¨©¦§§¥

ézLôaéàä (øîà àiLøLî áø) õòäíå÷øðàúéðåpâcíéîNá éöò àøBa déålò ïéëøáî §¦§¥¨¥©§¨§¦¨¨©©©§Ÿ§¦Ÿ¦¨§¨§¦¦¨¥¥£¥§¨¦
àøBa àøáãcéáNòàøBa eäééìò ïéëøáî éìâéñ éðä úLL áø øîà íéîNáéáNòøîà íéîNá §©§¨¥¦§¥§¨¦¨©©¥¤¨¥¦§¥§¨§¦£©§¥¦§¥§¨¦¨©

çøBîc ïàî éàä àøèeæ øîàâåøúàaBààLeaçaøîà úBøéôa áBè çéø ïúpL Ceøa øîBà ©§¨©©§©§¤§Ÿ¨§©¨¥¨¤¨©¥©§¥¨©
à÷c éðìéà éæçå ïñéð éîBéa ÷éôðc ïàî éàä äãeäé áøéáìáìîBîìBòa øqéç àlL Ceøa øîBà ©§¨©©§¨¦§¥¦¨§¨¥¦¨¥§¨§©§§¥¥¨¤Ÿ¦¥§¨

úBáBè úBiøa Ba àøáe íeìkúåðìéàåúBáBèúåàðúäìøa àøèeæ áø øîà íãà éða ïäa §¨¨§¦§¦¨Ÿ§¦§¨Ÿ¨¤§¥¨¨¨©©§¨©
ïéëøánL ïépî áø øîà äiáBèäîLpä ìk øîàpL çéøä ìòìläzäîLpäL øác eäæéà dé ¦¨¨©©¦©¦¤§¨§¦©¨¥©¤¤¡©Ÿ©§¨¨§©¥¨¥¤¨¨¤©§¨¨

úéðäðepnîepnî äðäð óebä ïéàåéåäáø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîàå çéøä äæ øîBà ¤¡¥¦¤§¥©¤¡¤¦¤¡¥¥¤¨¥©§¨©©§¨©¦¨¨©©
eðziL ìàøNé éøeça íéãéúòeëìé øîàpL ïBðálk áBè çéøåéúå÷ðåééäéåúéfëeãBäçéøåBì £¦¦©¥¦§¨¥¤¦§¥©©§¨¤¤¡©¥§Ÿ§Ÿ¨¦¦©©¦§¥©

ãnìî Bzòá äôé äNò ìkä úà áéúëc éàî áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîàå :ïBðálk©§¨§¨©©§¨©¦¨¨©©©¦§¦¤©Ÿ¨¨¨¤§¦§©¥
ãçàå ãçà ìkLätéBì"á÷äädéì äìz éLðéà éøîàã eðééä àtt áø øîà åéðôa Búðneà ¤¨¤¨§¤¨¦¨©¨ª§¨¨¨©©¨¨©§§©§¥¡§¥§¥¥

çøéå íéðLk ä÷eáà áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîàå ãéáò déãéc eäéàå øçà øáãì àøå÷Ÿ̈§¨¨©¥§¦¦¥¨¦§¨©©§¨©¦¨¨©©£¨¦§©¦§¨¥«
ìLkäLdéãécî øáì íéðLk ä÷eáà àîìéc Bà déãéc éãäa íéðLk ä÷eáà eäì àéòaéàù"ú ¦§Ÿ¨¦¨§¨§£¨¦§©¦©£¥¦¥¦§¨£¨¦§©¦§©¦¦¥

ìLk çøéåéà äLúøîàänì äòaøà déãécî øáì úøîà éà àlà øétL déãéc éãäa àîìLa §¨¥©¦§Ÿ¨¦¨§¨¦§¨¨©£¥¦¥©¦¤¨¦¨§¨§©¦¦¥©§¨¨¨¨
äàøð ãçàì øî øîàäå éì÷éfîeìì ÷éfî Bðéàå äàøð íéðLìLàlà øwéò ìk äàøð Bðéà äL ¦§¨¨©©§¤¨¦§¤©¦¦§©¦¦§¤§¥©¦¦§¨¥¦§¤¨¦¨¤¨

áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîàå :dpéî òîL déãéc éãäa íéðLk ä÷eáà dpéî òîL åàì©§©¦¨£¨¦§©¦©£¥¦¥§©¦¨§¨©©§¨©¦¨¨©©
íeMî ïðçBé éaø øîà dì éøîàå àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àðç áø øîà dì éøîàå§©§¥¨¨©©¨¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨§©§¥¨¨©©¦¨¨¦
íéaøa Bøáç éðt ïéaìé ìàå Làä ïLák CBúì Bîöò ìétiL íãàì Bì çBð éçBé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¨©§¨¨¤©¦©§§¦§©¨¥§©©§¦§¥£¥¨©¦

:'åâå úàöeî àéä øîàpL øîzî ïìðîø"úïîL åéðôì eàéáäñãäåù"áìò Cøáî íéøîBà §¨¨¦¨¨¤¤¡©¦¥§¥¦§¨¨¤¤©£©§¦§¨¥©
ïîMä"çàåëìò Cøáîäñãä"áeää ìò Cøáî íéøîBà"çàå ñãäøîà ïîMä ìò Cøáî ë ©¤¤§§¨¥©©£©§¦§¨¥©©£©§§¨¥©©¤¤¨©
â"øïîL òéøëà éðàeðéëæåçéøìeðéëæååúëéñìñãäåçéøìeðéëæ àì åúëéñì eðéëæø"àïðçBé £¦©§¦©¤¤¨¦§¥Ÿ§¨¦§¦¨Ÿ£©§¥Ÿ¨¦§¦¨ŸŸ¨¦¨¨

éøáãk äëìäòéøënäïîL eäéén÷ì eúééà à÷éà áøc déøa àðeä áø éáì òìwéà àtt áø £¨¨§¦§¥©©§¦©©¨¨¦§©§¥©¨§¥§©¦¨©§§©©§¤¤
éøa àtt áø ì÷L ñãäåCàéøa øãäå àLéøa ñãääëìä øî dì øáñ àì déì øîà ïîLà C ©£©¨©©¨¨¨¥©£©§¥¨§¨©¨¥©¤¤¨©¥Ÿ¨©¨©£¨¨

äëìä àáø øîà éëä déì øîà òéøënä éøáãk"ákäàéä àìåéèenzLàìãáòc àeä déLôð §¦§¥©©§¦©¨©¥¨¦¨©¨¨£¨¨§§Ÿ¦§¦§©¥©§¥§¨©
ø"úïééå ïîL íäéðôì eàéáäù"áïéiä úàå Bðéîéa ïîMä æçBà íéøîBàåìàîNaìò Cøáî ¥¦¦§¥¤¤¤§©¦§¦¥©¤¤¦¦§¤©©¦¦§ŸŸ§¨¥©

ïéiä ìò Cøáîe øæBçå ïîMää"áúàå Bðéîéa ïéiä úà æçBà íéøîBàBçèå ïîMä ìò Cøáîe øæBçå ïéiä ìò Cøáî åìàîNa ïîMä ©¤¤§¥§¨¥©©©¦§¦¥¤©©¦¦¦§¤©¤¤¦§ŸŸ§¨¥©©©¦§¥§¨¥©©¤¤§¨
LnL íàå LîMä Làøaç"úéàðbL éðtî ìúBka Bçè àeäàeäLk ÷eMì úàöì íëç ãéîìúìíOeáîø"úBì éàðb íéøác äML §Ÿ©©¨§¦©¨¨©¤¦§¥¤§©§©§¦¨¨¨¥©§¤§¨¦¨§¨¦§©

àeäLk àöé ìà íëç ãéîìúìíNeáîìàå íéàleèîä íéìòðîa àöé ìàå äìéla éãéçé àöé ìàå ÷eMìøtñéìàå ÷eMa äLà íòáñé §©§¦¨¨©¥¥§¤§¨©§©¥¥§¦¦©©§¨§©¥¥§¦§¨¦©§¨¦§©§©¥¦¦¨©§©¨¥
àöé ìà äôe÷æ äîB÷a Cläé ìàå äqâ äòéñt òéñôé àì óà íéøîBà Léå Løãnä úéáì äðBøçàa ñðké ìàå õøàä énò ìL äøeáça©£¨¤©¥¨¨¤§©¦¨¥¨©£¨§¥©¦§¨§¥§¦©Ÿ©§¦©§¦¨©¨§©§©¥§¨§¨©¥¥

÷eMì íOeáî àeäLkø"àíéãeLçL íB÷îa ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç 'øc déøa àaàïøîà àì úLL áø øîà øeëæ ákLî ìò §¤§¨©©¨§¥§¦¨©©¨¨©©¦¨¨§¨¤£¦©¦§©¨¨©©¥¤Ÿ£¨¨
àtt áø øîà déì àøáòî äòéæ Bôeâa ìáà Bãâáa àlàåøòNeåãâákàãLç íeMî äìéla éãéçé àöé ìàå éîc Bôeâk dì éøîàå éîc ¤¨§¦§£¨§¥¨©©§¨¥¨©©¨¨§¨Ÿ§¦§Ÿ¨¥§©§¥¨§¨¥§©¥¥§¦¦©©§¨¦£¨¨

òéãé òãéî àðcéò déì òéá÷ ìáà àðcéò déì òéá÷ àìc àlà ïøîà àìådéðãéòìcdéì òéiñî íéàleèîä íéìòðîa àöé ìàå ìéæà à÷ §Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ§¦©¥¦§¨£¨§¦©¥¦¨¨¥©§¦©¦§¦§¥¨¨¦§©¥¥§¦§¨¦©§¨¦§©¥©¥
øîàc àaà øa àéiç éaøìøiç 'àäå éðéà íéàleèîä íéìòðîa àöiL íëç ãéîìúì àeä éàðb àaà øa àéøøîà ÷éôð àaà øa àéiç ' §©¦¦¨©©¨§¨©¦¨©©¨§©§©§¦¨¨¤¥¥§¦§¨¦©§¨¦¥¦§¨¦¨©©¨¨¦¨©
ïîçð áøc déøa àøèeæ øîéàìèaàlà ïøîà àìå éàìè éab ìòàzðôaìáàìéâaàce da ïì úéìàzðôáàçøBàa àlà ïøîà àì ©§¨§¥§©©§¨¦§©©©¥§©§Ÿ£¨¨¤¨§©§¨£¨§¦§¨¥¨¨§©§¨Ÿ£¨¨¤¨§§¨

ìàå da ïì úéì íéîLbä úBîéa ìáà änçä úBîéa àlà ïøîà àìå da ïì úéì àúéáa ìáàøtñéàcñç áø øîà ÷eMa äMà íò £¨§¥¨¥¨¨§Ÿ£¨¨¤¨¦©©¨£¨¦©§¨¦¥¨¨§©§©¥¦¦¨©¨©©¦§¨
ìàå åéúBáBø÷a ïéàé÷a ìkä ïéàL éôì BúBçà àéä eléôàå Bza àéä eléôàå BzLà àéä eléôà éëä éîð àéðz BzLà àéä eléôàåáñé ©£¦¦¦§©§¨©¦¨¦£¦¦¦§©£¦¦¦©£¦¦£§¦¤¥©Ÿ§¦¦¦§¨§©¨¥

éúà àîìéc àîòè éàî õøàä énò ìL äøeáçaéëeLnàìòLBt déì eø÷c íeMî Løãnä úéáì äðBøçà ñðké ìàå eäééøúa"éåàóà ©£¨¤©¥¨¨¤©©£¨¦§¨¨¥§¦§¥©§©§§©¦¨¥©£¨§¥©¦§¨¦§¨¥¥©§©
ãçà úìèBð äqb äòéñt øî øîàc äqb äòéñt òéñôé àì"úî÷øåànîdézðwz éàî íãà ìL åéðéòdéøcäìàLec÷aéLîL éác Ÿ©§¦©§¦¨©¨§¨©©§¦¨©¨¤¤¤¨¦¦§Ÿ¥¨¤¨¨©©©§¥©§§¥§¦¨§¥¦§¥

:BãBák õøàä ìë àìî áéúëc äðéëL éìâø ÷çBc eléàk úBnà òaøà eléôà äôe÷æ äîB÷a Cläîä øî øîàc äôe÷æ äîB÷a Cläé ìàå§©§©¥§¨§¨§¨©©©§©¥§¨§¨£¦©§©©§¦¥©§¥§¦¨¦§¦§Ÿ¨¨¨¤§
'éðúî
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רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc - zekxa(ycew zay meil)

:dyw ayrn `ad gix lr mikxan dn dpc `xnbdìãéb áø øîà̈©©¦©
éàä ,áø øîàd df ±÷ìîñmilr zexey yly ea yiy ,ayr oin-] ¨©©©¦§¨

,[milr dyely dxey lkae ,efn dlrnl efdéålò ïéëøáîegix lr ± §¨§¦¦¨¥
,'íéîNá éöò àøBa'mikxan ayrn `ad gix lre ,ayr `edy s`e ¥£¥§¨¦

.urd zkxak eilr mikxan dyw `edy oeik ,'minya iayr `xea'
éðä ,áø øîà ìàððç áø øîà[el`±]ànéc éôlç`ede ,cxp zleay - ¨©©£©§¥¨©©¨¥¦§¥§©¨
,ozyt ilerabk ieyrd gnveäééìò ïéëøáîmgix lr ±éöò àøBa' §¨§¦£©§¥£¥

,'íéîNá.urd zkxak mdilr mikxan miyw mdy oeiky §¨¦
,urd zkxak mikxan dyw ayrn `ad gix lry xacd mrh

n `xnbd .'ur' `xwp `edy meyn,aezkd on df xacl xewn d`ia
:'ur' miiexw milerab s`yäàø÷ éàî ,àøèeæ øî øîàedn ± ¨©©§¨©§¨¨

milbxna xn`py ,'ur' miiexw mileraby cenll yi epnn weqtd
e`ae ,ux`l mzqipk mcew orpk ux` z` xezl ryedi glyy

agx zial egixil(e a ryedi),ézLôa íðîèzå äâbä íúìòä àéäå'§¦¤¡¨©©¨¨©¦§§¥§¦§¥
õòä.dzia bbay ozyta mze` d`iagdy ,'bBd lr Dl zFkxrd ¨¥¨£ª¨©©¨

'ur' aezkd e`xw ok it lr s`e ,lerab `l` ur epi` ozytde
ayr lkl cenll yi o`kne ,dyw `edy meyn ,['urd izyt']
ivr `xea' eilr jxal yi dkxa oiprl s` okle .'ur' `xwpy dyw

.urd zkxak 'minya
:miyw mdn yiy mitqep miayr zkxaa dpc `xnbdáø [øîà]¨©©

éàä ,(øîà) àéLøLîd df ±íB÷øð`ed m` ,[oexyd zlvag-] §¨§§¨©©§
àúéðepâc,dpiba lcb ±déålò ïéëøáîegix lr -,'íéîNá éöò àøBa' §¦¦¨§¨§¦¦¨¥¥£¥§¨¦

`ed m` j` .dyw `edy meynàøáãclr mikxan ,dcya lcb ± §©§¨
egix,'íéîNá éáNò àøBa'.jx `edy meynéðä ,úLL áø øîà ¥¦§¥§¨¦¨©©¥¤¨¥
éìâéñ[mi`cec-]eäééìò ïéëøáîmgix lr ±,'íéîNá éáNò àøBa' ¦§¥§¨§¦£©§¥¦§¥§¨¦

.mikx mdy iptn
:zexitd on `ad aeh gix lr mikxan dn zx`an `xnbdøî øîà̈©©

àLeáça Bà àâBøúàa çøBîc ïàî éàä ,àøèeæaeh gix gixnd ± §¨©©§©§¤§¨©£¨
,dlik`l ie`xd ixt lka oke ,yeaga e` bexz`aøîBàiptl ¥

gixnyCeøa'mlerd jln epidel` 'd dz`.'úBøéta áBè çéø ïúpL ¨¤¨©¥©©¥
:mialaln zepli` lr dkxad z` zx`an `xnbd,äãeäé áø øîà̈©©§¨

éîBéa ÷éôðc ïàî éàäinia `veid ±éáìáìî à÷c éðìéà éæçå ,ïñéð± ©©§¨¦§¥¦¨§¨¥¦¨¥§¨§©§§¥
,gxt mi`ivene mialaln ixt zepli` d`exeêeøa' øîBà'd dz` ¥¨

,mlerd jln epidel`úBiøa Bá àøáe ,íeìk BîìBòa øqéç àlL¤Ÿ¦©§¨§¨¨§¦
úBàðúäì ,úBáBè úBðìéàå úBáBè[zepdil-].'íãà éða ïäa §¦¨§¦§¨¨¤§¥¨¨

jxal yiy aezkd on xewn d`iane ,gixd zkxal day `xnbd
:eilrìò ïéëøánL ïépî ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîàz`pd ¨©©§¨©¦¨¨©©¦©¦¤§¨§¦©

øîàpL ,çéøä(e pw milidz),'dé ìläz äîLpä ìk's`y rnyne ¨¥©¤¤¡©Ÿ©§¨¨§©¥¨
e ,zipdpy d`pd lr 'd z` lldz dnypdäîLpäL øác eäæéà¥¤¨¨¤©§¨¨

,epnî äðäð óebä ïéàå epnî úéðäð,aezkd xaic eilryøîBà éåä ¤¡¥¦¤§¥©¤¡¤¦¤¡¥¥
,çéøä äæ.gixd lr jxal yiy o`kn ¤¨¥©

mya diaeh xa `xhef ax xn`y ,mitqep mixn`n d`ian `xnbd
:axeðziL ìàøNé éøeça íéãéúò ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîàå§¨©©§¨©¦¨¨©©£¦¦©¥¦§¨¥¤¦§

k áBè çéød xd gix,ïBðálmilcbd milre migxtn aeh gix ea yiy ¥©§§¨
.eaøîàpLl`xyi eaeyiy `al cizrd lr ryed z`eapa ¤¤¡©

dnly daeyza(f ci ryed),Bì çéøå ,BãBä úéfë éäéå åéúB÷ðBé eëìé'¥§§¨¦¦©©¦§¥©
,'ïBðálkepzie ,meife mced zifk idie ,eipa ehytzie eaxi xnelk ©§¨

.oepalk aeh gix
áéúëc éàî ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîàåaezkd oipr dn - §¨©©§¨©¦¨¨©©©¦§¦

mlera 'd dyrn lr(`i b zldw),,ãnìî ,'Bzòa äôé äNò ìkä úà'¤©Ÿ¨¨¨¤§¦§©¥
ãçàå ãçà ìkLmc`d ipanBúðneà àeä Ceøa LBãwä Bì äté ¤¨¤¨§¤¨¦¨©¨¨¨ª

,åéðôadti ezk`ln didzy `ed jexa yecwd dyr ,xnelk §¨¨
`idy zexer carn oebk ,diefa dk`lna wqerd s`e ,eipira

.rx gix dticnd dk`ln:`xnbd dtiqeneðééä ,àtt áø øîà̈©©¨¨©§
éLðéà éøîàc,xnel miyp` milibxy dxni`d ef ±àøB÷ déì äìz §¨§¦¦§¥§¥¥¨
øçà øáãìeplk`iy ,ex`eva xifgl lwcay jxd wlg dlz ± §¨¨©¥
,iwp eceraãéáò déãéc eäéàåxeapl elbxdke ebdpnk dyri `ede ± §¦¦¥¨¦

mc` jke .epklklie dty`a lblbi `xewd z` s`e ,dty`a
zxg` jxca ezqpxt el ozz m` s` ,diefa dk`lna wqerd

`idy iptn ,diefad ezk`lna weqrl jiyni oiicr ,xzei zcaekn
.eipira d`p

`xnba x`ean(:aiw migqt)iptn dlila icigi mc` `vi `ly ,
,wifdln mirpnp miwifndy mipte` yiy zx`an `xnbd .miwifnd

:dlila icigi z`vl mc` leki mdaeäiáBè øa àøèeæ áø øîàå§¨©©§¨©¦¨
íéðLk ä÷eáà ,áø øîàicigi z`vl dpkqd oiprl ,mc` ipa ipyk - ¨©©£¨¦§©¦

,dlilaìLk çøéåäLiabl dyelyl mipy oia welig yie .mc` ipa §¨¥©¦§Ÿ¨
.jenqa `xnba x`eanke ,miwifndn dxinyd

:`xnbd zwtzqn .ax ixac z` zx`an `xnbdeäì àéòaéà± ¦©§¨§
ax xn`y dn ,daiyid ipa ewtzqd,'íéðLk ä÷eáà'`idy ezpeek £¨¦§©¦

mipyk zaygpdéãéc éãäadwea`dy ,envr jledd mr cgia - ©£¥¦¥
qep mc`k `id,ecaln sàîìéc Bàezpeek `ny e` ±ä÷eáà' ¦§¨£¨

déãécî øáì 'íéðLkaygp jledd mr cgie ,envr jledd caln ± ¦§©¦§©¦¦¥
.dyely o`k yiy
:`xnbd dgikenòîL àz,wtqd z` heytl di`x rnye `a ± ¨§©

,xn`e ax siqed okyìLk çøéå'.'äL,di`xd z` `xnbd zx`an §¨¥©¦§Ÿ¨
àîìLa úøîà éàgxie mipyk dwea`' ax zpeeky xn`z m` ± ¦¨§©¦§¨¨

'dylykdéãéc éãäa,envr jledd mr cgia ±øétL,xacd oaen ± ©£¥¦¥©¦
yie miwifndn dxinyd iabl mc` ipa ipya dlrn yiy itl
ax xn` jk lre ,jenqa x`eank ,dyelya xzei dax dlrn

.dyelyk gxie mipyk dwea`yúøîà éà àlàxn`z m` la` ± ¤¨¦¨§©
ax zpeekydéãécî øáìdwea`'y `vnp ,envr jledd caln ± §©¦¦¥

epiid 'dyelyk gxi'e ,jledd mr cgi dyelyk epiid 'mipyk
,jk lr le`yl yie ,jledd mr cgi drax`kéì änì äòaøàdn ± ©§¨¨¨¨¦

,miwifnn dxinyd iabl drax`k aygpy jka dlrndøî øîàäå§¨¨©©
ly ekxc `id jky ,minkgd cg` mya dreny dxn`p `lde -

,wifndìmc`ãçà`ed ecal jledd÷éfîe äàøð,elìíéðL §¤¨¦§¤©¦¦§©¦
`ed mikledd÷éfî Bðéàå äàøð,mdlììLäLmikleddäàøð Bðéà ¦§¤§¥©¦¦§Ÿ¨¥¦§¤

øwéò ìkoi` ok m` ,d`xp epi` `ed dyelya s`y oeike .[llk-] ¨¦¨
ei drax`a dlrn lkgxiy jka epcnll ax `a dne ,dyelyn xz

.dyelykdpéî òîL åàì àlà,o`kn gikedl yi i`ce `l` ± ¤¨¨§©¦¨
y'íéðLk ä÷eáà'epiiddéãéc éãäadwea`dy ,jledd mr cgia - £¨¦§©¦©£¥¦¥

:`xnbd dwiqn .ecaln sqep mc`k `iddpéî òîLyi ok` ± §©¦¨
.ok gikedl

:miaxa exiag ipt oialdl xeqi`d zxnega xn`n d`ian `xnbd
dì éøîàå ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîàåmixne` yie - §¨©©§¨©¦¨¨©©§¨§¦¨

ef drenyyéøîàå ,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àpç áø øîà̈©©¦¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨§¨§¦
dìef drenyy mixne` yie ±íeMî ïðçBé éaø øîà[mya-]éaø ¨¨©©¦¨¨¦©¦

çBð ,éçBé ïa ïBòîL[sicr-]Làä ïLák CBúì Bîöò ìétiL íãàì Bì ¦§¤©©¨¨¨¤©¦©§§¦§¨¨¥
,sxyidlïéaìé ìàåz`Bøáç éðt[eyiiai-].íéaøa:`xnbd zl`ey §©©§¦§¥£¥¨©¦

îïìð:`xnbd daiyn .df xac micnel ep` oipn ±øîàpL ,øîzî §¨¨¦¨¨¤¤¡©
deive ,dzxd epnny rci `l `ede ,dcedi dingn dzxdy xg`l

dzpify da cygy iptn dtxyl d`ivedl(dk gl ziy`xa),àéä'¦
'åâå úàöeîikp` FN dN` xW` Wi`l ,xn`l ding l` dglW `ide ¥§¦¨§¨¤¨¦¨¥Ÿ§¦£¤¥¤¨Ÿ¦

,'dN`d dHOde milizRde znzgd inl `p xMd xn`Ye ,dxd̈¨©Ÿ¤©¤¨§¦©Ÿ¤¤§©§¦¦§©©¤¨¥¤
mipniqd z` dcedil dgly ,dtixyl dze` e`ived xy`ky
dxn` `le ,'dxd ip` el` mipniq lral' dxn`e ,dl ozpy
dayge .'dxd ip` ele ,md dcedi ly mipniqd el`' yxetna
j` ,dtixyd on lvp` ,dxd ip` epnny dcei dcedi m` ,daila
,jka yiiazi `edy meyn ,yxetna z`f xne` `l ,dcei `l m`

.miaxa eipt z` oial` `le y`d oyaka sxy`y ahene
ax mxn`y ,wxtd oiprn mpi`y mixn`n dnk e`aed o`k cr
,gixd zkxa oicl day `xnbd .ax mya diaeh xa `xhef

:qcd lye ony ly gixd zekxaa dnicwd xcq z` zx`aneeðz̈
ïðaø,`ziixaaåéðôì eàéáädcerqd seqaïîLea jeql oenqxt` ©¨¨¥¦§¨¨¤¤

ony `xea' ezkxae ,lk`nd zndef z` mdn xiardl eici z`
,'axråe`iad enrñãä,'minya ivr `xea' ezkxae ,ea gixdl ick §£©

Cøáî ,íéøîBà éànL úéadligzìògixìò Cøáî Ck øçàå ,ïîMä ¥©©§¦§¨¥©©¤¤§©©¨§¨¥©
gixCøáî ,íéøîBà ìlä úéáe .ñãäädligzCk øçàå ,ñãää ìò ©£©¥¦¥§¦§¨¥©©£©§©©¨
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רמד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc - zekxa(iriax meil)

äðùî
milk`n lr jxal yiy zekxad md dn dk cr dx`ia dpynd
on elecib oi`y xac oic zx`an epizpyn .ux`d on mleciby

:ux`døác ìòålk`n lr -øîBà ,õøàä ïî Bìecb ïéàL[jxan-] §©¨¨¤¥¦¦¨¨¤¥
.Bøáãa äéäð ìkäL¤©Ÿ¦§¨¦§¨

mdilr jxal yi m` ,mda ewlgpy milk`n ipin zhxtn dpynd
:llk mdilr jxal oi`y e` lkdyõîBçä ìò,uingdy oii -ìòå ©©¤§©

úBìáBpä,megd zngn eynky zexit -éàáBbä ìòåmiabg - ©§§©©©
,mixedhïéî àeäL ìk ,øîBà äãeäé éaø .Bøáãa äéäð ìkäL øîBà¥¤©Ÿ¦§¨¦§¨©¦§¨¥Ÿ¤¦

åéìò ïéëøáî ïéà äìì÷zelaepde unegd lr jxal oi` okl ,llk §¨¨¥§¨§¦¨¨
e.dllw oin mdy i`aebd

lek`l epevxe ,zexit ipin dnk eiptl eidy in oic ,zx`an dpynd
:mleknäaøä ïéðéî åéðôì eéä,zexit ipin dnk -,øîBà äãeäé éaø ¨§¨¨¦¦©§¥©¦§¨¥

äòáL ïéî ïäéðéa Lé íà,mipind zrayn ixt `ed mdn cg` m` - ¦¥¥¥¤¦¦§¨
Cøáî àeä åéìò.xzei eilr aiag xg`d oindy s`,íéøîBà íéîëçå ¨¨§¨¥©£¨¦§¦

äöøiL ïäî äæéà ìò Cøáî.aiagd oind lr jxal eilr ± §¨¥©¥¤¥¤¤¦§¤

àøîâ
mdilr mikxany milk`n ipin zhxtny `ziixa d`ian `xnbd

:exaca didp lkdyïðaø eðz,`ziixaaïî Bìecb ïéàL øác ìò ¨©¨¨©¨¨¤¥¦¦
øîBà ,íéâãå úBôBòå úBiç úBîäa øNa ïBâk ,õøàä[jxan-]ìkäL ¨¨¤§§©§¥©§§¨¦¥¤©Ÿ

.Bøáãa äéäðokeøîBà ,äðéábä ìòå íéöéaä ìòå áìçä ìò[jxan-] ¦§¨¦§¨©¤¨¨§©©¥¦§©©§¦¨¥
ìkäLoke .exaca didpíéø÷äL ïéiä ìòå äLtòL útä ìò- ¤©Ÿ©©©¤¦§¨§©©©¦¤¦§¦

mexw dlrde uingdl ligzdyBúøeö øáòL ìéLázä ìòå- §©©©§¦¤¨©¨
,uingdyøîBà[jxan-]ìkäLoke .exaca didpìòå çìnä ìò ¥¤©Ÿ©©¤©§©

úénfä,gln in -øîBà ,úBiøèôe ïéäîk ìòå[jxan-]ìkäLdidp ©©¦§©§¥¦¦§¦¥¤©Ÿ
.exaca

zeixhtd lre oidnkd lry `ziixaa epipyy dna dpc `xnbd
:`xnbd dywn .exaca didp lkdy jxanàøîéîìozip m`d - §¥§¨

,`ziixad ixac zernynk xnelò÷ø÷ éìecb åàì úBiøèôe ïéäîëc¦§¥¦¦§¦¨¦¥©§©
eäðéðmikxan oi` okle ,rwxw ilecib mpi` zeixhte oidnky - ¦§

.'exaca didp lkdy' `l` 'dnc`d ixt `xea' mdilràéðúäå- §¨©§¨
zxg` `ziixaa epipy `lde(:dp mixcp),õøàä úBøétî øãBpämc` - ©¥¦¥¨¨¤

,'ilr exq`i ux`d zexit lk' xn`yõøàä úBøéôa øeñàitk ¨§¥¨¨¤
,xcpyúBiøèôe ïéäîëa øzeîe.'ux`d zexit' mpi` mdy iptn ¨¦§¥¦¦§¦

åmle`ìecb ìk' øîà íàò÷ø÷ éexq`iïéäîëa óà øeñà ,'éìò §¦¨©¨¦¥©§©¨©¨©¦§¥¦
,úBiøèôeoidnkde ,rwxwd on lcbd xac lk envr lr xq`y iptn ¦§¦

ixd .ux`d zexit mpi`y s` lr rwxwd on milcb zeixhtde
`lye ,'rwxw ilecib' md zeixhte oidnky ef `ziixaa x`eany
didp lkdy mdilr jxany ,lirl d`aedy `ziixad ixack

.rwxw ilecib mpi`y zngn exaca
:`xnbd daiyn,ééaà øîàmeyn ,zeziixad oia dxizq oi` ¨©©©¥

mpn` zeixhte oidnkyàòøàî eáø àaøéîokle ,ux`dn milcb - ¦§¨¨¥©§¨
,mewn lkn j` ,mda xeq` 'rwxw ilecib'n xcepdé÷ðé àì é÷ðéî¦§¥Ÿ¨§¦

àòøàî`xea mdilr jxal oi` okle ,ux`dn miwpei mpi` md - ¥©§¨
.exaca didp lkdy `l` ,dnc`d ixt

ux`d on milcb zeixhte oidnky xnel ozip ji` :`xnbd dywn
,'rwxw ilecib' mi`xwp md jkleõøàä ïî Bìecb ïéàL øác ìò' àäå§¨©¨¨¤¥¦¦¨¨¤

éðz÷,ux`d on 'elecib' oi`y xac oic `ziixaa epipy `lde ± ¨¨¥
mdy ok m` gkene ,zeixhtde oidnkd z` `ziixad dpen df oicae

.iia` ixack `le ,ux`d on milcb mpi`
jxan ux`d on elecib oi`y xac lr' zepyl oi` :`xnbd zayiin¦§

`l` ,'exaca didp lkdyéðz,[dpy-]õøàä ïî ÷ðBé ïéàL øác ìò' §¦©¨¨¤¥¥¦¨¨¤
milcb zeixhte oidnkdy okzi ok m`e .'exaca didp lkdy xne`
mpi` mdy iptn lkdy mdilr jxal yi ok it lr s`e ,ux`d on

dpnn miwpeizeixhtde oidnkdy ,iia` ixac egcp `l df itle .

,mda xeq` rwxw ilecibn xcepd jk iptne ,ux`d on milcb mpn`
.ux`d on miwpei mpi` mdy iptn lkdy mzkxa j`

:dpyna epipyúBìáBpä ìòå.exaca didp lkdy jxan §©©§
:`xnbd zl`ey ,'zelaep' zaiz xe`iaa dpc `xnbdéàîdn-] ©

[md.úBìáBðdfa ewlgp :`xnbd daiynãç ,àòléà éaøå àøéæ éaø §©¦¥¨§©¦¦§¨©
[mdn cg`-]àøîë éìLea ,øîàmegn eyaiizpy mixnz - ¨©§¥©§¨

.ynydãçå[mdn cg`e-]à÷éæc éøîz ,øîàexypy mixnz - §©¨©©§¥§¦¨
.gexd ici lr oli`dn

:'zelaep' zaiz xe`iaa ef zwelgn lr dywn `xnbdïðzepipy - §©
,epzpyna,'åéìò ïéëøáî ïéà äìì÷ ïéî àeäL ìk øîBà äãeäé éaø'©¦§¨¥Ÿ¤¦§¨¨¥§¨§¦¨¨

,`xnbd dywn .zelaepd lr llk jxal oi` ezrcl okleàîìLa¦§¨¨
àøîë éìLea øîàc ïàîìin zrc itl mipaen dcedi iax ixac - §©§¨©§¥©§¨

itly meyn ,ynyd megn eyaizdy mixnz md zelaepy xaeqy
,ezhiyäìì÷ ïéî déì éø÷c eðééädpkn dcedi iaxy mrhd edf - ©§§¨¥¥¦§¨¨

miaeh eidy mixnz md ixdy ,'dllw oin' mya el` zexit
.megd ici lr elwlwzdelà'à÷éæc éøîz' øîàc ïàîì àitl j` - ¤¨§©§¨©©§¥§¦¨

yi ,gexd ici lr exypy mixnz md zelaepdy zxaeqd drcd
zeywdläìì÷ ïéî éàî,'dllw oin' mi`xwp el` mixnz recn - ©¦§¨¨

el` mixnz ok` :`xnbd zvxzn .xac mda lwlwzd `l `ld
oi` dllw oin `edy lk' dcedi iax xn`y dne ,dllw oin mpi`

ezpeek `l` zelaepl ezpeek oi` ,'eilr mikxanàøàMàlr - ©§¨¨
.i`aebd lre unegd lr ,xnelk ,dpyna exkfedy mixacd x`y
md 'zelaep'y xe`iad lr `iyewa zxg` oeyl d`ian `xnbd

:gexd ici lr exypy mixnzéøîàc àkéàoeyla eywdy yi - ¦¨§¨§¦
,zxg`àøîë éìLea øîàc ïàîì àîìLaitl zpaen dpynd - ¦§¨¨§©§¨©§¥©§¨

meyn ,dnga elwlwzdy mixnz md zelaepdy zxaeqd drcd
ef drc itlyìkäL eäééìò ïðéëøáîc eðééädllbay daiqd idef - ©§¦§¨§¦©£©§¤©Ÿ

elwlwzd mdy iptn ,'exaca didp lkdy' zkxa mdilr mikxan
`xea mdilr jxal ie`x oi` okle ,zeidl miie`x eidy itk mpi`e

.urd ixtà÷éæc éøîz øîàc ïàîì àlàzxaeqd drcd itl j` ± ¤¨§©§¨©©§¥§¦¨
mzkxa recn ,dyw ,gexd zngn exypy mixnz md zelaepy

,ìkäLzkxa `ldéëeøáì déì éòaî 'õòä éøt àøBa'jxal yi - ¤©Ÿ¥§¦¨¥¦¨¥¥§¨¥
` i`y `vnp .lewlwl epzyd `l md ixdy ,mdilryxtl xyt

iax zwelgn ok m`e .'`wifc ixnz' md ,dpyna epipyy zelaepy
`ldy ,dyw epizpynay zelaep zaiz xe`iaa `rli` iaxe `xif

.dpynd ixaca zayiizn dpi` zercdn zg`
zaiz xe`iaa `rli` iaxe `xif iax ixac z` zayiin `xnbd

:zelaepàlày jgxk lràîúñ úBìáBðaepizpyna epipyy itke ¤¨§§§¨¨
,sqep xe`iz ila ,mzq 'zelaep'éâéìt àì àîìò élek`xif iax - ¥¨§¨Ÿ§¦¦

micen mdipye ,miwleg mpi` `rli` iaxeeäðéð àøîë éìLeác- §§¥©§¨¦§
eyaiizdy mixnz ,xnelk ,'`xnk ilyea' md el` zelaepy

.megaéâéìt ékewlg md ,`rli` iaxe `xif iax ewlgyke - ¦§¦¦
amd dn xe`ia,'äøîz úBìáBð'.zxg` dpyna epipyyïðúc- §§§¨¨¦§©

dpyna epipyy(`"n `"t i`nc)mipind od el` ,éàîcaL ïélwä- ©©¦¤©§©
epi`e ,ux`d mrn mgwl m`y ,i`nc oica minkg mdilr elwdy

,xyrl jixv epi` ,mixyern md m` rcei,ïénéøäå ,ïéúéMä©¦¦§¨¦¦
.äøîz úBìáBðå ,ätöðå ,ïéðôeâå ,äî÷L úBðáe ,çeL úBða ,ïéãøæeòäå§¨§¨¦§©§¦§¨§§¦§¦§¨§§§¨¨

,el` mipin md dn `xnbd zx`aneïéúéL,dpyna epipyyøîà ¦¦¨©
,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaømdíéðàz ïéî.zeixacnïénéø ©¨©©©¨¨©©¦¨¨¦§¥¦¦¦

md ,dpyna epipyyéãðk.mkezn mipwexzny mipenix ly oin - ©§¥
ïéãøæeòämd ,dpyna epipyyìeèçeL úBða .éL,dpyna epipyy ¨§¨¦§¥§©

,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàmdàúøeéç éðéàzoin - ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§¥¥¦§¨¨
.zepal mip`zäî÷L úBða,dpyna epipyyäpç øa øa äaø øîà §¦§¨¨©©¨©©©¨
,ïðçBé éaø øîàmdéìáec.oenxra zeakxend mip`z -ïéðôeb± ¨©©¦¨¨§¥§¦

`l` ,miaprd ibeq lka xaecn oi` ,dpyna epipyy otb iapr
éðôeb éäìéL.sxegd zenia miptba mi`vnpd miapr -ätöð ¦§¥§¥¦§¨

`ed dpyna epipyyäçøt.slvd ixt -äøîz úBìáBðepipyy ¦§¨§§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc - zekxa(iriax meil)

:dcedi iax ly enrh z` zx`an `xnbdàîézéàå ,àøéæ éaø øîàå§¨©©¦¥¨§¦¥¨
àîòè éàî ,àtt øa àððéç éaø[enrh edn-],äãeäé éaøãxn`y ©¦¦§¨©¨¨©©£¨§©¦§¨

y meyn ,'mi`yc ipin `xea' zewxid lr jxalàø÷ øîàxn`py ± ¨©§¨
weqta(k gq milidz),'íBé íBé 'ä Ceøa'lka 'd z` jxal epl ie`xy ¨

,'mei mei' weqtd oeyl lr le`yl yie .meiéëåwxïéëøáî íBia §¦©§¨§¦
,àlà .BúBà ïéëøáî ïéà äìéláe BúBàweqtd `a,Eì øîBìayìë ©©§¨¥§¨§¦¤¨©§¨

Bì ïz íBéå íBé['dl±]åéúBëøa ïéòîeze`l die`xd dkxad z` ± ¨¥¥¥¦§¨
dkxa jxai aeh meiae ,zayl die`xd dkxa jxai zayay ,mei

,`xif iax x`an .aeh meil die`xdénð àëäiabl ,o`k mbe ± ¨¨©¦
lry cenll yi ,oipdpd zekxaïéîå ïéî ìklk`nd ipinnBì ïz ¨¦¨¦¥

['dl-]åéúBëøa ïéòîdkxa jxai `le ,el die`xd dkxad z` - ¥¥¦§¨
lr jxal yiy dcedi iax cnl o`kne .mipin dnk zllekd zg`

.'mi`yc ipin `xea' ,zcgein dkxa zewxid
exn`y mixne` yie ,`xif iax xn`y sqep xn`n d`ian `xnbd

:`tt xa `ppig iax,àtt øa àððéç éaø àîézéàå ,àøéæ éaø øîàå§¨©©¦¥¨§¦¥¨©¦¦§¨©¨¨
úcîk àlL ,äàøe àalv` bdepd bdpnk ±,àeä Ceøa LBãwäjk Ÿ§¥¤Ÿ§¦©©¨¨

`idúcîlv` bdepd bdpn ±,íãå øNa.mdipia lcad yi `l` ¦©¨¨¨¨
yéìk ,íãå øNa úcî`edy÷éæçî ,ï÷éøilke ,ekeza epziy dn z` ¦©¨¨¨¨§¦¥¨©£¦

xak `edy÷éæçî Bðéà ,àìîea oi` ixdy ,eilr etiqeiy dn z` ¨¥¥©£¦
.mewn cerìáàlv`,ïk Bðéà àeä Ceøa LBãwäilk ,jtidl `l` £¨©¨¨¥¥

àìî,mkg mc` ±÷éæçîilke ,cnliy ztqep dnkgï÷éømc` ± ¨¥©£¦¥¨
,dnkg ea oi`y÷éæçî Bðéà,z`f micnel oipne .cnliy dnkgd z` ¥©£¦

øîàpLweqta(ek eh zeny),òîLz òBîL íà øîàiå''d lFwl ¤¤¡©©Ÿ¤¦¨©¦§©§
,'rnyz reny' aezkd oeyl zelitkn yexcl yie ,'Lidl`íà ¡Ÿ¤¦

òBîLe ofe` dhzy jteq ,zg` mrt dxez ixac zrny ±òîLz ¨©¦§©
,ztqep mrtåàì íàå,dpey`xd mrta zrny `l ±.òîLz àì §¦¨Ÿ¦§©

:'rnyz reny m`' weqta zxg` dyxc d`ian `xnbdøác̈¨
[yexit-]ïLéa òBîL íà ,øçàylye miinrt xefgl ziaxd m` ± ©¥¦¨©§¨¨

if` ,dxary dpya zcnly jcenlz lra òîLúxacLãç ¦§©§¨¨
mipyid mixacd jezn miycg mixac oiadl ea mikgze ,cnlzy

,zcnlyEááì äðôé íàå,jcenlz lr xefglnòîLú àì áeLxac §¦¦§¤§¨§Ÿ¦§¨
.ycg

äðùî
lirl dpyna epipy(.dl)ixt `xea' jxan oli`d zexit lry ,

epizpyn .'dnc`d ixt `xea' jxan ux`d zexit lre ,'urd
:dkxad z` mda silgde drhy ote`a oicd dn zx`anìò Cøéa¥©©

,'äîãàä éøt àøBa' ïìéàä úBøét,'urd ixt `xea' mewnaàöéici ¥¨¦¨¥§¦¨£¨¨¨¨
oli`d zexit s`y meyn ,jxale xefgl jixv epi`e ,dkxad zaeg
ixt `xea' mzkxaa xnel jiiye ,dnc`d gkn mzlicb xwir

.'dnc`dåjxia m`,'õòä éøt àøBa' õøàä úBøét ìò`xea' mewna §©¥¨¨¤¥§¦¨¥
,'dnc`d ixtàöé àì,jxale xefgl jixve ,dkxad zaeg ici Ÿ¨¨

.'urd ixt' mdilr xnel jiiy `ly meyn
:die`xd dkxad z` silgdy sqep ote` zx`an dpyndílek ìòå§©¨

,lk`n ipin lk lr ±íàe drhøîàezkxaa,'Bøáãa äéäð ìkäL' ¦¨©¤©Ÿ¦§¨¦§¨
àöé,df lk`nl die`xd dkxad dpi` m` s` ,dkxad zaeg ici ¨¨

.ef dkxaa milelk lk`n ipin lky meyn

àøîâ
'dnc`d ixt `xea' oli`d zexit lr jxia m`y ,dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .ok xaeqd `pzd `ed in zxxan `xnbd .`viïàî©
àpzxaeqd `pzd `ed in ±øwéòcd zexit zlicbïìéàonàòøà ©¨§¦©¦¨©§¨

[ux`d-],àéä.`vi 'dnc`d ixt `xea' mdilr jxia m` okle ¦
:`xnbd daiyn,÷çöé øa ïîçð áø øîàepzpyn.àéä äãeäé éaø ¨©©©§¨©¦§¨©¦§¨¦

,ezhiy `id jky epivn okideïðúczevn iabl dpyna epipyy ± ¦§©

mixekia(e"n `"t mixeka)dl ic `le diwydl dwewfd dcy el dzid ,
hwile ,dze` dwyn `ed epnny oirn da dide ,minybd ina

okn xg`le ,mixekial dcyd on zexitïéònä Láém` oke ,day ¨©©©§¨
,mixekial zexit dpnn hwile ,oli` dae dcy el dzidexg`l

oknïìéàä õö÷ð,dayàéáî,ycwnd zial mixekiad z`Bðéàå ¦§©¨¦¨¥¦§¥
àøB÷z`ad mr `exwl dxezd dzeivy ze`xwnd z` mdilr ¥

mixekiad(i-d ek mixac)mda xn`py meyn ,(i weqt my)dPd dYre'§©¨¦¥
yaiy oeike ,''d iN dYzp xW` dnc`d ixR ziW`x z` iz`ad¥¥¦¤¥¦§¦¨£¨¨£¤¨©¨¦

.ok xnel leki epi`e ,dnc`d dlha oli`d uvwpe oirndäãeäé éaø©¦§¨
,øîBàmewn lkn ,oli`d uvwpe oirnd yai m` s`àéáîz` ¥¥¦

mixekiadås`àøB÷.el` ze`xwn mdilr §¥
s`e ,dnc`d `id dcyd xwiry meyn ,dcedi iax ly enrhe
yai xy`k s` okle ,dgekn mi`a oli`d lr milcbd zexitd
,'il dzzp xy` dnc`d' xnel leki oiicr oli`d uvwpe oirnd
zexity oeik ,dkxa oiprl s`e .dligzak zniiw dnc`d ixdy
'dnc`d ixt `xea' mdilr jxia m` ,dnc`d gkn milcb oli`d
m`y dxn`y ,epzpyn z` dpyy `ed dcedi iaxy `vnpe .`vi

.`vi 'dnc`d ixt `xea' oli`d zexit lr jxia
jxiae drh :dpyna epipy'åëå õøàä úBøét ìò'urd ixt `xea' ©¥¨¨¤

:`xnbd dywn .df oica yecigd edn dpc `xnbd .`vi `làèéLt§¦¨
i`ceae ,urd lr lcb epi` dnc`d ixt ixdy ,`ed heyt df oic ±
.epcnll dpynd d`a dne ,'urd ixt `xea' eilr jxal jiiy `l

:`xnbd zvxznäëøöð àì ,÷çöé øa ïîçð áø øîàdpynd ¨©©©§¨©¦§¨Ÿ¦§§¨
df oic epcnllì àlàitøîàc ,äãeäé éaøy [xne` `edy-]ähç ¤¨§©¦§¨§¨©¦¨
.àéä ïìéà ïéî,ezhiy `id jky epivn okide,àéðúcdìëàL ïìéà ¦¦¨¦§©§¨¦¨¤¨©

.äéä ïôb ,øîBà øéàî éaø ,ïBLàøä íãà epnîmeyn ,oipneEì ïéàL ¦¤¨¨¨¦©¦¥¦¥¤¤¨¨¤¥§
äììé àéánL øác[dika±],ïéé àlà íãàä ìòepivn okyøîàpLgpa ¨¨¤¥¦§¨¨©¨¨¨¤¨©¦¤¤¡©

mxk rhpe daizd on `viy xg`l(`k h ziy`xa),ïéiä ïî zLiå'©¥§§¦©©¦
økLiå.oeifa icil `a oiid ziizy ici lry ,'dld` KFzA lBzIe ©¦§¨©¦§©§¨¢Ÿ

dzin d`a zrcd urn lk`y oey`xd mc` `hg ici lry oeike
da yi dzinde ,mlerldid df `hgy xnel xazqn ,dllie dika

.mlerl dlli `iand oiid otba,øîBà äéîçð éaølk`y oli`d ©¦§¤§¨¥
,oey`xd mc` epnnäúéä äðàzmeyn ,oipne .dp`z ur did ± §¥¨¨§¨

xazqnyL øácaLeaeì÷ì÷úp,dege mc`eð÷zð Badzid±] ¤©¨¨¤¦§©§§¦©§
mdy epiad ,zrcd urn elk`e e`hgy ixg`y ep`vne ,[mzpwz

,dp`z dlra mnvr z` eqike ,minexrøîàpL(f b ziy`xa) ¤¤¡©
,md mOxir iM ErcIe mdipW ipir dpgwRYe'äðàú äìò eøtúiå ©¦¨©§¨¥¥§¥¤©¥§¦¥ª¦¥©¦§§£¥§¥¨

xazqn ,dp`zd urn dzid mzpwzy oeike .'zxbg mdl EUrIe©©£¨¤£ŸŸ
.df ura did m`hg s`y,øîBà äãeäé éaøepnn lk`y oli`d ©¦§¨¥

,oey`xd mc`.äúéä ähçmeyn ,oipneúBø÷ì òãBé ÷Bðézä ïéàL ¦¨¨§¨¤¥©¦¥©¦§
,ïâc íòè íBòèiL ãò 'ànà'å 'àaà'oli`e ,obcd ipinn `id dhige ©¨§¦¨©¤¦§©©¨¨
aezkd e`xw mc`d lk`y df(fi a ziy`xa)okle ,'zrCd ur'¥©©©

`exwl wepiza zrc zpzep `idy ,dhigl dpeekdy xnel xazqn
zrcd ury yxtn dcedi iaxy ep`vny oeike .'`n`'e '`a`'

.ur z`xwp dhigdy xaeq `edy jkn cenll yi ,did dhig
dcedi iaxy epcnl day `ziixa `iad wgvi xa ongp axy xg`l
miiqn .epzpyn z` df itl x`an `ed ,`id oli` oin dhigy xaeq
`id dhigy xaeq dcedi iaxy ep`vny oeik :wgvi xa ongp ax
dhigd lr jxiae drh m`y yxtl dpynd dkxved okl ,oli` oin

c ,`vi `l 'urd ixt `xea'àðéîà Czòc à÷ìñdler didy ± ¨§¨©§¨¨¦¨
,xnel jzrcaäãeäé éaø øîàå ìéàBädyCøáéì ,àéä ïìéà ïéî ähç ¦§¨©©¦§¨¦¨¦¦¨¦¦¨¥

déìòzkxa dilr jxai ±.'õòä éøt àøBa'oklïì òîLî÷± £¥¥§¦¨¥¨©§©¨
lr 'urd ixt `xea' zkxaa `vei epi`y ,dpynd epl drinyn

c meyn .dhigdïðéëøáî àëéäur ixt lr mikxan ep` okid ± ¥¨§¨§¦©
éøéôì déì úì÷L éëc àëéä ,'õòä éøt àøBa'[ixt oina] okid ± ¥§¦¨¥¥¨§¦¨§©¥§¥¥
oiicr ,urd on zexitd z` lhep dz` xy`kyøãäå àæåeâì déúéà¦¥§©¨¨§¨©

÷étî,zexit `ivene aey xfege sprd miiw ± ©¦
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המשך ציאור למס' צרכות ליום רציעי עמ' א



רמה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc - zekxa(iriax meil)

äðùî
milk`n lr jxal yiy zekxad md dn dk cr dx`ia dpynd
on elecib oi`y xac oic zx`an epizpyn .ux`d on mleciby

:ux`døác ìòålk`n lr -øîBà ,õøàä ïî Bìecb ïéàL[jxan-] §©¨¨¤¥¦¦¨¨¤¥
.Bøáãa äéäð ìkäL¤©Ÿ¦§¨¦§¨

mdilr jxal yi m` ,mda ewlgpy milk`n ipin zhxtn dpynd
:llk mdilr jxal oi`y e` lkdyõîBçä ìò,uingdy oii -ìòå ©©¤§©

úBìáBpä,megd zngn eynky zexit -éàáBbä ìòåmiabg - ©§§©©©
,mixedhïéî àeäL ìk ,øîBà äãeäé éaø .Bøáãa äéäð ìkäL øîBà¥¤©Ÿ¦§¨¦§¨©¦§¨¥Ÿ¤¦

åéìò ïéëøáî ïéà äìì÷zelaepde unegd lr jxal oi` okl ,llk §¨¨¥§¨§¦¨¨
e.dllw oin mdy i`aebd

lek`l epevxe ,zexit ipin dnk eiptl eidy in oic ,zx`an dpynd
:mleknäaøä ïéðéî åéðôì eéä,zexit ipin dnk -,øîBà äãeäé éaø ¨§¨¨¦¦©§¥©¦§¨¥

äòáL ïéî ïäéðéa Lé íà,mipind zrayn ixt `ed mdn cg` m` - ¦¥¥¥¤¦¦§¨
Cøáî àeä åéìò.xzei eilr aiag xg`d oindy s`,íéøîBà íéîëçå ¨¨§¨¥©£¨¦§¦

äöøiL ïäî äæéà ìò Cøáî.aiagd oind lr jxal eilr ± §¨¥©¥¤¥¤¤¦§¤

àøîâ
mdilr mikxany milk`n ipin zhxtny `ziixa d`ian `xnbd

:exaca didp lkdyïðaø eðz,`ziixaaïî Bìecb ïéàL øác ìò ¨©¨¨©¨¨¤¥¦¦
øîBà ,íéâãå úBôBòå úBiç úBîäa øNa ïBâk ,õøàä[jxan-]ìkäL ¨¨¤§§©§¥©§§¨¦¥¤©Ÿ

.Bøáãa äéäðokeøîBà ,äðéábä ìòå íéöéaä ìòå áìçä ìò[jxan-] ¦§¨¦§¨©¤¨¨§©©¥¦§©©§¦¨¥
ìkäLoke .exaca didpíéø÷äL ïéiä ìòå äLtòL útä ìò- ¤©Ÿ©©©¤¦§¨§©©©¦¤¦§¦

mexw dlrde uingdl ligzdyBúøeö øáòL ìéLázä ìòå- §©©©§¦¤¨©¨
,uingdyøîBà[jxan-]ìkäLoke .exaca didpìòå çìnä ìò ¥¤©Ÿ©©¤©§©

úénfä,gln in -øîBà ,úBiøèôe ïéäîk ìòå[jxan-]ìkäLdidp ©©¦§©§¥¦¦§¦¥¤©Ÿ
.exaca

zeixhtd lre oidnkd lry `ziixaa epipyy dna dpc `xnbd
:`xnbd dywn .exaca didp lkdy jxanàøîéîìozip m`d - §¥§¨

,`ziixad ixac zernynk xnelò÷ø÷ éìecb åàì úBiøèôe ïéäîëc¦§¥¦¦§¦¨¦¥©§©
eäðéðmikxan oi` okle ,rwxw ilecib mpi` zeixhte oidnky - ¦§

.'exaca didp lkdy' `l` 'dnc`d ixt `xea' mdilràéðúäå- §¨©§¨
zxg` `ziixaa epipy `lde(:dp mixcp),õøàä úBøétî øãBpämc` - ©¥¦¥¨¨¤

,'ilr exq`i ux`d zexit lk' xn`yõøàä úBøéôa øeñàitk ¨§¥¨¨¤
,xcpyúBiøèôe ïéäîëa øzeîe.'ux`d zexit' mpi` mdy iptn ¨¦§¥¦¦§¦

åmle`ìecb ìk' øîà íàò÷ø÷ éexq`iïéäîëa óà øeñà ,'éìò §¦¨©¨¦¥©§©¨©¨©¦§¥¦
,úBiøèôeoidnkde ,rwxwd on lcbd xac lk envr lr xq`y iptn ¦§¦

ixd .ux`d zexit mpi`y s` lr rwxwd on milcb zeixhtde
`lye ,'rwxw ilecib' md zeixhte oidnky ef `ziixaa x`eany
didp lkdy mdilr jxany ,lirl d`aedy `ziixad ixack

.rwxw ilecib mpi`y zngn exaca
:`xnbd daiyn,ééaà øîàmeyn ,zeziixad oia dxizq oi` ¨©©©¥

mpn` zeixhte oidnkyàòøàî eáø àaøéîokle ,ux`dn milcb - ¦§¨¨¥©§¨
,mewn lkn j` ,mda xeq` 'rwxw ilecib'n xcepdé÷ðé àì é÷ðéî¦§¥Ÿ¨§¦

àòøàî`xea mdilr jxal oi` okle ,ux`dn miwpei mpi` md - ¥©§¨
.exaca didp lkdy `l` ,dnc`d ixt

ux`d on milcb zeixhte oidnky xnel ozip ji` :`xnbd dywn
,'rwxw ilecib' mi`xwp md jkleõøàä ïî Bìecb ïéàL øác ìò' àäå§¨©¨¨¤¥¦¦¨¨¤

éðz÷,ux`d on 'elecib' oi`y xac oic `ziixaa epipy `lde ± ¨¨¥
mdy ok m` gkene ,zeixhtde oidnkd z` `ziixad dpen df oicae

.iia` ixack `le ,ux`d on milcb mpi`
jxan ux`d on elecib oi`y xac lr' zepyl oi` :`xnbd zayiin¦§

`l` ,'exaca didp lkdyéðz,[dpy-]õøàä ïî ÷ðBé ïéàL øác ìò' §¦©¨¨¤¥¥¦¨¨¤
milcb zeixhte oidnkdy okzi ok m`e .'exaca didp lkdy xne`
mpi` mdy iptn lkdy mdilr jxal yi ok it lr s`e ,ux`d on

dpnn miwpeizeixhtde oidnkdy ,iia` ixac egcp `l df itle .

,mda xeq` rwxw ilecibn xcepd jk iptne ,ux`d on milcb mpn`
.ux`d on miwpei mpi` mdy iptn lkdy mzkxa j`

:dpyna epipyúBìáBpä ìòå.exaca didp lkdy jxan §©©§
:`xnbd zl`ey ,'zelaep' zaiz xe`iaa dpc `xnbdéàîdn-] ©

[md.úBìáBðdfa ewlgp :`xnbd daiynãç ,àòléà éaøå àøéæ éaø §©¦¥¨§©¦¦§¨©
[mdn cg`-]àøîë éìLea ,øîàmegn eyaiizpy mixnz - ¨©§¥©§¨

.ynydãçå[mdn cg`e-]à÷éæc éøîz ,øîàexypy mixnz - §©¨©©§¥§¦¨
.gexd ici lr oli`dn

:'zelaep' zaiz xe`iaa ef zwelgn lr dywn `xnbdïðzepipy - §©
,epzpyna,'åéìò ïéëøáî ïéà äìì÷ ïéî àeäL ìk øîBà äãeäé éaø'©¦§¨¥Ÿ¤¦§¨¨¥§¨§¦¨¨

,`xnbd dywn .zelaepd lr llk jxal oi` ezrcl okleàîìLa¦§¨¨
àøîë éìLea øîàc ïàîìin zrc itl mipaen dcedi iax ixac - §©§¨©§¥©§¨

itly meyn ,ynyd megn eyaizdy mixnz md zelaepy xaeqy
,ezhiyäìì÷ ïéî déì éø÷c eðééädpkn dcedi iaxy mrhd edf - ©§§¨¥¥¦§¨¨

miaeh eidy mixnz md ixdy ,'dllw oin' mya el` zexit
.megd ici lr elwlwzdelà'à÷éæc éøîz' øîàc ïàîì àitl j` - ¤¨§©§¨©©§¥§¦¨

yi ,gexd ici lr exypy mixnz md zelaepdy zxaeqd drcd
zeywdläìì÷ ïéî éàî,'dllw oin' mi`xwp el` mixnz recn - ©¦§¨¨

el` mixnz ok` :`xnbd zvxzn .xac mda lwlwzd `l `ld
oi` dllw oin `edy lk' dcedi iax xn`y dne ,dllw oin mpi`

ezpeek `l` zelaepl ezpeek oi` ,'eilr mikxanàøàMàlr - ©§¨¨
.i`aebd lre unegd lr ,xnelk ,dpyna exkfedy mixacd x`y
md 'zelaep'y xe`iad lr `iyewa zxg` oeyl d`ian `xnbd

:gexd ici lr exypy mixnzéøîàc àkéàoeyla eywdy yi - ¦¨§¨§¦
,zxg`àøîë éìLea øîàc ïàîì àîìLaitl zpaen dpynd - ¦§¨¨§©§¨©§¥©§¨

meyn ,dnga elwlwzdy mixnz md zelaepdy zxaeqd drcd
ef drc itlyìkäL eäééìò ïðéëøáîc eðééädllbay daiqd idef - ©§¦§¨§¦©£©§¤©Ÿ

elwlwzd mdy iptn ,'exaca didp lkdy' zkxa mdilr mikxan
`xea mdilr jxal ie`x oi` okle ,zeidl miie`x eidy itk mpi`e

.urd ixtà÷éæc éøîz øîàc ïàîì àlàzxaeqd drcd itl j` ± ¤¨§©§¨©©§¥§¦¨
mzkxa recn ,dyw ,gexd zngn exypy mixnz md zelaepy

,ìkäLzkxa `ldéëeøáì déì éòaî 'õòä éøt àøBa'jxal yi - ¤©Ÿ¥§¦¨¥¦¨¥¥§¨¥
` i`y `vnp .lewlwl epzyd `l md ixdy ,mdilryxtl xyt

iax zwelgn ok m`e .'`wifc ixnz' md ,dpyna epipyy zelaepy
`ldy ,dyw epizpynay zelaep zaiz xe`iaa `rli` iaxe `xif

.dpynd ixaca zayiizn dpi` zercdn zg`
zaiz xe`iaa `rli` iaxe `xif iax ixac z` zayiin `xnbd

:zelaepàlày jgxk lràîúñ úBìáBðaepizpyna epipyy itke ¤¨§§§¨¨
,sqep xe`iz ila ,mzq 'zelaep'éâéìt àì àîìò élek`xif iax - ¥¨§¨Ÿ§¦¦

micen mdipye ,miwleg mpi` `rli` iaxeeäðéð àøîë éìLeác- §§¥©§¨¦§
eyaiizdy mixnz ,xnelk ,'`xnk ilyea' md el` zelaepy

.megaéâéìt ékewlg md ,`rli` iaxe `xif iax ewlgyke - ¦§¦¦
amd dn xe`ia,'äøîz úBìáBð'.zxg` dpyna epipyyïðúc- §§§¨¨¦§©

dpyna epipyy(`"n `"t i`nc)mipind od el` ,éàîcaL ïélwä- ©©¦¤©§©
epi`e ,ux`d mrn mgwl m`y ,i`nc oica minkg mdilr elwdy

,xyrl jixv epi` ,mixyern md m` rcei,ïénéøäå ,ïéúéMä©¦¦§¨¦¦
.äøîz úBìáBðå ,ätöðå ,ïéðôeâå ,äî÷L úBðáe ,çeL úBða ,ïéãøæeòäå§¨§¨¦§©§¦§¨§§¦§¦§¨§§§¨¨

,el` mipin md dn `xnbd zx`aneïéúéL,dpyna epipyyøîà ¦¦¨©
,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaømdíéðàz ïéî.zeixacnïénéø ©¨©©©¨¨©©¦¨¨¦§¥¦¦¦

md ,dpyna epipyyéãðk.mkezn mipwexzny mipenix ly oin - ©§¥
ïéãøæeòämd ,dpyna epipyyìeèçeL úBða .éL,dpyna epipyy ¨§¨¦§¥§©

,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàmdàúøeéç éðéàzoin - ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§¥¥¦§¨¨
.zepal mip`zäî÷L úBða,dpyna epipyyäpç øa øa äaø øîà §¦§¨¨©©¨©©©¨
,ïðçBé éaø øîàmdéìáec.oenxra zeakxend mip`z -ïéðôeb± ¨©©¦¨¨§¥§¦

`l` ,miaprd ibeq lka xaecn oi` ,dpyna epipyy otb iapr
éðôeb éäìéL.sxegd zenia miptba mi`vnpd miapr -ätöð ¦§¥§¥¦§¨

`ed dpyna epipyyäçøt.slvd ixt -äøîz úBìáBðepipyy ¦§¨§§¨¨
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רמו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc - zekxa(ycew zay meil)

ïîMä ìò Cøáîòéøëà éðà ,ìàéìîb ïaø øîà .jka ,i`ny zia cvl §¨¥©©¤¤¨©©¨©§¦¥£¦©§¦©
y ,`ed mrhde .mzhiyl mrh `ia`yì eðéëæ ïîLz`pdBçéø ¤¤¨¦§¥

,aehdeðéëæås`ìz`pdBúëéñeli`e ,ea dkiqd ±ì ,ñãäz`pd §¨¦§¦¨£©§
,eðéëæ Bçéøj`ìz`pd,eðéëæ àì Búëéñ,qcda jeql jiiy `ly ¥¨¦§¦¨Ÿ¨¦

iptl eilr jxale micwdl yi ,xzei dax d`pd yi onydny oeike
.zhren epnn d`pddy qcdd

:ef zwelgna dkldd wqta dpc `xnbd,ïðçBé éaø øîàdäëìä ¨©©¦¨¨£¨¨
`id,òéøënä éøáãkzia ixack rixkdy l`ilnb oaxk xnelk §¦§¥©©§¦©

:dyrn `xnbd d`ian .i`nydéøa àðeä áø éáì òìwéà àtt áø©¨¨¦§©§¥©¨§¥
à÷éà áøcax ly epa `ped ax ly eyxcn zial oncfd `tt ax ± §©¦¨

,`wi`eäéén÷ì eúééàmdiptl e`iad ±ì÷L ,ñãäå ïîL[lhp-]áø ©§§©©§¤¤©£©§©©
àtteéøaàLéøa ñãäà C,dligz qcdd gix lr jxiae ±éøa øãäåC ¨¨¨¦©£©§¥¨©£©¨¦
ïîMàqcddy lld zia ixacke ,onyd gix lr jxia jk xg`e ± ©¤¤

.dkxaa onyl mcewdéì øîàaxc dixa `ped ax eze` l`y ± ¨©¥
,`wi`øî dì øáñ àìy xaeq jpi` m`d ±,òéøënä éøáãk äëìä Ÿ¨©¨©£¨¨§¦§¥©©§¦©

jxal yie ,i`ny zia ixack rixkdy l`ilnb oaxk xnelk
.qcdd lr jk xg`e onyd lr dligzdéì øîà`tt ax el aiyd ± ¨©¥

,`wi` axc dixa `ped axléëä[jk-]äëìä ,àáø øîàzwelgna ¨¦¨©¨¨£¨¨
ef,ìlä úéák,onyd lr jk xg`e qcdd lr dligz jxal yiy §¥¦¥

.izbdp jk okle ,i`ny zia ixack rixkdy l`ilnb oaxk `le
:`xnbd dwiqnàéä àìådkldy `ax mya `tt ax xn`y dn ± §Ÿ¦

lr jxal yie rixknd ixack dkld `l` ,oekp epi` lld ziak
,`tt ax ok xn`y dne ,dligz onydàeä déLôð éèenzLàì§¦§©¥©§¥

ãáòcbdpy dna drhy meyn ,envr z` hinydl ick ok xn` ± ©£©
.jka yiiazde

ony gix lr jxal eilryk dnicwd xcq z` d`ian `xnbd
:oii ziizyeïðaø eðz,`ziixaaíäéðôì eàéáäoefnd xg`lïîL ¨©¨¨¥¦¦§¥¤¤¤

,aeh gix el yie ,micid z` ea jeql oenqxt`ïééåxg`l dizyl §©¦
oiid ziizy lre 'axr ony `xea' onyd gix lr jxal `ae ,oefnd

,'otbd ixt `xea',íéøîBà éànL úéa`edyæçBàz`a ïîMäci ¥©©§¦¥©¤¤§
Bðéîé,dligz eilr jxany iptna ïéiä úàåci,BìàîNjkeCøáî §¦§¤©©¦§§Ÿ§¨¥

dligzìògixïîMä,'axr ony `xea'eokn xg`lìò Cøáîe øæBç ©©¤¤¥§¨¥©
ïéiä.'otbd ixt `xea'a ïéiä úà æçBà ,íéøîBà ìlä úéaciBðéîé ©©¦¥¦¥§¦¥¤©©¦§§¦

,dligz eilr jxany iptna ïîMä úàåci,BìàîNjkeìò Cøáî §¤©¤¤§§Ÿ§¨¥©
ïéiä,'otbd ixt `xea'eokn xg`lïîMä ìò Cøáîe øæBçony `xea' ©©¦¥§¨¥©©¤¤

micid zkiq xg`l bdpi cvik zcnlne `ziixad dtiqen .'axr
:myean onyae,onya eici z` jqy xg`lBçèonyd z`-] ¨

[eiciay,LnMä Làøaweyl z`vl mkg cinlzl i`pby meyn §Ÿ©©¨
.zenyean miciaíàådBçè ,àeä íëç ãéîìz LnLonyd z`-] §¦©¨©§¦¨¨¨

[eiciay,ìúBka,ynyd y`xa `leíëç ãéîìúì éàðbL éðtî ©¤¦§¥¤§©§©§¦¨¨
.íOeáî àeäLk ÷eMì úàöì̈¥©§¤§¨

:odn rpndl mkg cinlzl ie`xy zebdpd d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaíëç ãéîìúì Bì éàðb íéøác äMLcinlz myri m` - ¦¨§¨¦§©§©§¦¨¨

.mzeyrln rpndl eilr okle ,dpebn df ixd mkgàeäLk àöé ìà©¥¥§¤
íéàleèîä íéìòðîa àöé ìàå ,äìéla éãéçé àöé ìàå ,÷eMì íOeáî§¨©§©¥¥§¦¦©©§¨§©¥¥§¦§¨¦©§¨¦

,[i`lh mr-]øtñé ìàå[xaci-]áñé ìàå ,÷eMa äMà íòdcerql §©§©¥¦¦¨©§©¨¥
Léå .Løãnä úéáì äðBøçàa ñðké ìàå ,õøàä énò ìL äøeáça©£¨¤©¥¨¨¤§©¦¨¥¨©£¨§¥©¦§¨§¥

äqb äòéñt òéñôé àì óà ,íéøîBà.äôe÷æ äîB÷a Cläé ìàå , §¦©Ÿ©§¦©§¦¨©¨§©§©¥§¨§¨
inrh dne ,`ziixad zwqer mipte` el`a zx`an `xnbd

:`ziixaa epipy .mixacdàöé ìàmkg cinlzíOeáî àeäLk ©¥¥§¤§¨
.÷eMì:`xnbd zx`andéøa àaà éaø øîà[epa-]øa àéiç éaøc ©¨©©¦©¨§¥§©¦¦¨©

,ïðçBé éaø øîà ,àaàwx ok dxn` `ziixadL íB÷îad yiíéãeLç ©¨¨©©¦¨¨§¨¤£¦
,øeëæ ákLî ìò.mdl ee`ziy ick mnvr z` minyan mdyøîà ©¦§©¨¨©

ïøîà àì ,úLL áøweyl mkg cinlz `vi `ly epxn` `l ± ©¥¤Ÿ£¨¨
,myean `edykàlàmyeanaìáà ,BãâáamyeanaBôeâa,xzen ¤¨§¦§£¨§

dy iptndéì àøaòî äòéædtiqen .myead gix z` dxiarn ± ¥¨§©§¨¥
:`xnbdå ,àtt áø øîàa myeandk BøòNa myeanéîc Bãâá ¨©©¨¨§§¨§¦§¨¥

enk drif xriya oi`y meyn ,weyl jk `vi `le ,[dnec `ed-]
.ea x`yp myead gixe sebadì éøîàå,mixne`e miwlegd yie ± §¨§¦¨

exrya myeandyka myeanîc Bôeâéi`yxe ,[dnec `ed-] ¦¨¥
.myead gix z` dxiarnd drif yi xriya s`y ,weyl jk z`vl

:epipy ceràöé ìàåmkg cinlz.äìéla éãéçéz` `xnbd zx`an §©¥¥§¦¦©©§¨
:xacd mrhàãLç íeMî:`xnbd dtiqen .zepfa edecygiy ±àìå ¦©¨¨§Ÿ

ïøîà,dlila icigi `vi `ly epxn` `le ±déì òéá÷ àìc àlà £¨¨¤¨§Ÿ§¦©¥
àðcéò,dlila ecnll zeriaw eax el raw `ly ote`a ±ìáàm` ¦§¨£¨

àðcéò déì òéá÷,icigi zkll el xzen ,cenill onf el reaw ± §¦©¥¦§¨
c meynìéæà à÷ déðcéòìc òéãé òãéîmc` ipal xacd reciy ± ¦¨§¦©¦§¦§¥¨¨¦

.edecygi `le ,jled `ed dil`e zeriaw el yiy
:epipy ceràöé ìàåmkg cinlzíéàleèîä íéìòðîa.[i`lh mr-] §©¥¥§¦§¨¦©§¨¦

`ziixaay df xn`n :`xnbd zxne`déì òéiñîreiq df ixd ± §©©¥
ìixacàeä éàðb ,àaà øa àéiç éaø øîàc ,àaà øa àéiç éaø §©¦¦¨©©¨§¨©©¦¦¨©©¨§©

.íéàleèîä íéìòðîa àöiL íëç ãéîìúì:`xnbd dywnéðéà± §©§¦¨¨¤¥¥§¦§¨¦©§¨¦¥¦
,mi`lehn milrpna z`vl mkg cinlzl oi`y ,oicd `ed jk m`d

àäå[`lde-]aø÷éôð àaà øa àéiç é,mi`lehn milrpna `vi - §¨©¦¦¨©©¨¨¦
:`xnbd zvxzn .`ed mkg cinlzy s`déøa àøèeæ øî øîà̈©©§¨§¥

[epa-],ïîçð áøcxaecn ,mi`lehn milrpna `vi `ly epipyy dn §©©§¨
,éàìè éab ìò éàìèamilrpna `vi `a` xa `iig iax eli`e ¦§©©©¥§©

:`xnbd dtiqen .cg` i`lha mi`lehnïøîà àìåepxn` `le ± §Ÿ£¨¨
,i`lh iab lr i`lha `vi `lyàlà`ed i`lhd xy`kàzðôa- ¤¨§©§¨

,lkl d`xpe lbxd iab lr cnerd lrpnd iptaìáài`lhd m` £¨
`edàcìéâa,lkl d`xp epi`y ,awra -da ïì úéìyegl oi` ± §¦§¨¥¨¨

.dfk lrpna z`vl lekie ,jklå`ed i`lhd m` s`àzðôáipta-] §§©§¨
,[lrpndïøîà àìea `vi `ly epxn` `l ±àçøBàa àlà,jxca ± Ÿ£¨¨¤¨§§¨

àúéáa ìáà[ziaa-]da ïì úéìz`vl lekie ,jkl yegl oi` ± £¨§¥¨¥¨¨
:`xnbd dtiqen .dfk lrpnaïøîà àìå`vi `ly epxn` `le ± §Ÿ£¨¨

`lehn lrpnaä úBîéa ìáà ,änçä úBîéa àlàda ïì úéì íéîLb ¤¨¦©©¨£¨¦©§¨¦¥¨¨
minybd zeniay iptn ,dfk lrpna z`vl lekie ,jkl yegl oi` ±
ipal d`xp epi`e ,lrpnay i`lhd z` dqkn `ede ,ievn hihd

.mc`
:epipy cerøtñé ìàå[xaci-].÷eMa äMà íò:`xnbd zx`anøîà §©§©¥¦¦¨©¨©

eléôàå ,àcñç áøef dy` m`,BzLà àéädnr xaci `l mewn lkn ©¦§¨©£¦¦¦§
:`xnbd dgiken .weyaéëä énð àéðzixack `ziixaa ok epipy ± ©§¨©¦¨¦

,weya dy` mr xtqi l` ,`cqg axàéä eléôàå ,BzLà àéä eléôà£¦¦¦§©£¦¦
åéúBáBø÷a ïéàé÷a ìkä ïéàL éôì ,BúBçà àéä eléôàå ,Bzaiptn ± ¦©£¦¦£§¦¤¥©Ÿ§¦¦¦§¨

efy mircei mpi`e ,eizeaexw od in mi`iwa mc` ipa lk `ly
.ea ecygie ,ezaexw

:epipy ceráñé ìàådcerql.õøàä énò ìL äøeáçazl`ey §©¨¥©£¨¤©¥¨¨¤
:`xnbdàîòè éàî,`ed mrhd :`xnbd daiyn .xacd mrh edn ± ©©£¨
àîìécmnr daiyid jezn `ny ±eäééøúa éëeLîàì éúà`eai ± ¦§¨¨¥§¦§¥©§©§

.mzenk bedple mdixg` jynidl
:epipy ceräðBøçàa ñðké ìàå[xegi`a-].Løãnä úéáìzx`an §©¦¨¥¨©£¨§¥©¦§¨

d z` `xnbd:mrhdéì eø÷c íeMîipa eze` epki jk bdpi m`y ± ¦§¨¥
mc`'òLBt'.[lvrzn-] ¥©

:epipy cer.äqb äòéñt òéñôé àì óà ,íéøîBà Léå`xnbd zx`an §¥§¦©Ÿ©§¦©§¦¨©¨
meyn :mrhd z`øî øîàccg` mya dreny dxn`py ± §¨©©

,minkgdìL åéðéò øBànî úBàî Lîçî ãçà úìèBð äqb äòéñt§¦¨©¨¤¤¤¨¥£¥¥¦§¥¨¤
.íãà:`xnbd zl`eydézðwz éàîrqty df mc` ly ezpwz dn ± ¨¨©©©§¥

daiyn .dligzak eipir xe`n z` aiydl lkei cvik ,dqb driqt
:`xnbdéLîL éác àLec÷a déøcäìqekn dizy ici lr epaiyi ± ©§§¥§¦¨§¥¦§¥

.zay lila yeciw
:epipy cer.äôe÷æ äîB÷a Cläé ìàå:mrhd z` `xnbd zx`an §©§©¥§¨§¨

meynøî øîàc,minkgd cg` mya dreny dxn`py ±Cläîä §¨©©©§©¥
eléôà ,äôe÷æ äîB÷awx jk jld,úBnà òaøàaygpeléàk`ed §¨§¨£¦©§©©§¦

÷çBcz`éìâødáéúëc ,äðéëLweqta aezky ±(b e diryi)dyecwa , ¥©§¥§¦¨¦§¦
,'d z` mik`lnd miyicwny,'BãBák õøàä ìë àìî'rnyne §Ÿ¨¨¨¤§

jled `ed m`e ,ux`l dhnl cxeie aaxzyn 'd ceaky df weqta
.dpikyd ilbx z` wgeck `ed ,dtewf dnewa
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המשך ציאור למס' צרכות ליום שצת קודש עמ' צ



רמז אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז שבט, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר יוסף צבי שי' שטיינהארט נשיא בית הכנסת,

ומר יהודא אליעזר שי' מישקין יושב ראש הועד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מבשר טוב אשר ביום א' הבע"ל כ"ג שבט תתקיים חגיגה פומבית בקשר 

עם מסירת כתב רבנות עד מאה ועשרים שנה לכבוד רבם ומנהיגם הרוחני המפורסם והמצויין הרב 

דוד דוב שליט"א הולנדר.

קורת רוח מיוחדת גרמה לי הבשורה הנ"ל, שמחד - ראוי הוא הרב הולנדר לכל הכבוד והיקר 

הזה, ומאידך - שהצליחו השי"ת לכהן פאר בבית כנסת נכבד ולנהל על מימי התורה והמצוה קהילה 

חשובה ובעלת קומה, אשר מנהלי' וחברי' יודעים להעריך כדבעי את רבם ומנהלם הרוחני ומכירים 

בהצלחתם שזכו לרב ומנהיג כמוהו.

ובפרט בתקופתנו ומדינתנו זו, שלדאבוננו הגדול, רב בה טשטוש הגבולים והערכים עד, כלשון 

הנביא, שאומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חשך לאור ואור לחשך, שמים מר למתוק ומתוק למר 

)ישעי' ה, כ(.

וכבר התריע כ"ק מו"ח אדמו"ר מיד בבואו לארצות הברית נגד הרעיון הנפרץ שבשקר יסודו 

כאילו אמריקה משונה מכל הארצות ושאינה מקום תורה ומצוה וכו'.

ואדרבה, לא רק ששלל בהחלט הנחה כוזבת זו, אלא הצביע על כמה מעלות טובות שיש לאחינו 

בני ישראל בארץ זו ואשר תנאי המקום וצו השעה מוכשרים ביותר מכמה בחינות, ומחייבים עבודה 

ובמרץ  ברצון  ואין הדבר תלוי אלא  וחינוך הכשר,  והמצווה  והחזקת התורה  נרחבה בשטח הרבצת 

לתעודתם  הנאמנים  והבעלי-בתים  הציבור  עסקני  עם  הרוח  ומנהיגי  הרבנים  שבין  פעולה  ובשיתוף 

מיוסדת  היתה  שסיסמתו  הוכיחו  האחרונות  השנה  עשרים  במשך  החשובים  וההישגים  ותפקידם. 

ונתאמתה.

ברכתי שלוחה לרבם הנכבד בעל מרץ ורב פעלים הרב דוד דוב שליט"א הולנדר ולכל מנהלי 

ביהכ"נ ובני עדתם שיחיו, שילכו שכם אחד בדרך העולה בית א-ל לחזק ולבסס את קהילתם שתתאים 

בכל הפרטים לשמה המסורתי של קהילה

בישראל - "קהילא קדישא". וכמו שהדגיש רבינו הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, אשר השנה 

היא שנת הק"נ להסתלקותו, שהרב ובני הקהילה הם בדוגמת ראש ושאר חלקי הגוף, שמובן שדוקא 

שניהם ביחד הם דבר שלם, גוף חי ופעיל בריא ושלם.

ועל יסוד הציווי ואהבת לרעך כמוך שהוא כלל גדול בתורה, תקותי חזקה שקהלתם תשמש 

דוגמא חי' ומקור השפעה טובה בשביל שאר בתי כנסיות ומהם יראו ויעשו. ויהי רצון שילכו מחיל אל 

חיל מתוך הרחבת הדעת ובשמחה ובטוב לבב.

בכבוד ובברכה לכל המשתתפים בחגיגה שליט"א.
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.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

èé,íépMä éìç úàeôøì äéôa äîéNnL çìî øébøâáe ,ätä çéøì äéôa äîéNnL Cøà ìtìôa úàöBéå§¥§¦§¥¨Ÿ¤§¦¨§¦¨§¥©©¤§©§¦¤©¤§¦¨§¦¨¦§©Ÿ¦©¦©¦
dì íéèéLëúk íäL éðtî95íðwúz àlL ãáìáe ,[etäéôa[ftäéôa íúðúð íà elôàå .úaLa älçzëì ¦§¥¤¥§©§¦¦¨¦§¨¤Ÿ§©§¥§¦¨§©§¦¨§©¨©£¦¦§¨¨©§¦¨

íðzì úîøòî àéä elàk äàøpL ,ïéòä úéàøî éðtî ,äét CBúì íøéæçú àì ¯ úaLa eìôðå úaL áøòî¥¤¤©¨§¨§§©¨Ÿ©£¦¥§¦¨¦§¥©§¦¨©¦¤¦§¤§¦¦©£¤¤¦§¨
.äéôa ízðúBð àéä äîì íéòãBé ìkä ïéàL ,íéaøä úeLøì dàéöBäì éãk äéôa§¦¨§¥§¦¨¦§¨©¦¤¥©Ÿ§¦¨¨¦©§¨§¦¨

úðúBð änì øácä økpL éðtî ,Ba úàöìå úaLa älçza íL BøL÷ì úøzî dìcðñaLå dðæàaL CBî ìáà£¨¤§¨§¨§¤§©§¨¨ª¤¤§¨§¨¦§¦¨§©¨§¨¥¦§¥¤¦¨©¨¨¨¨¤¤
ììk úîøòî dðéàå Bì äëéøö àéäL íéòãBé ìkäå ,CBnä íL[gtïáz Bà L÷ øBL÷ì øznL ïécä àeäå . ¨©§©Ÿ§¦¤¦§¦¨§¥¨©£¤¤§¨§©¦¤ª¨¦§©¤¤

Ba úàöìå úaLa älçza ìòðnä CBúa[htBîk äøéL÷ àìa elôà øzî ¯ ãö ìkî íeúñ ìòðnä íàå . §©¦§¨¦§¦¨§©¨§¨¥§¦©¦§¨¨¦¨©ª¨£¦§Ÿ§¦¨§
.CBîa§

ïkL-ìk ¯ äMàa øznM äî ìëå99Léàa øznL[v: §¨©¤ª¨§¦¨¨¤¥¤ª¨§¦
יט  סעיף אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
íð÷úú àìù [åô.תתנם שלא הגיה: השלחן בקונטרס -
äéô êåúì [æô לתוך או הארץ על נפלו אם חילוק אין -

.96כלי 
ììë úîøòî [çô או צווארון מחזיק עם לצאת מותר -

ואף  וכיוצאֿבזה, ישר שיהיה הכובע המחזיק דבר

בשבת  לכתחילה לתוחבו .97מותר
åá úàöìå [èô שנראה חשש יותר ישנו שבקש אף -

להוציאו  .98כמערים
ùéàá øúåîù [ö גם מלבוש או תכשיט כשהוא -

.100לאיש 

zetqede mipeiv
עשבים 95) במיני לצאת מותר סכ"ה: ריש שא בסי' עד"ז

ואינם  לרפואה בצואר אותם ותולין בקשרים אותם שקושרין
לרפואה. והם הואיל כתכשיט אלא לאדם כמשוי

שטעם 96) לאומרים שאפילו כתב מד ס"ק בשעה"צ
איסור  משום ולא כהערמה שנראה משום הוא האיסור
בזה  אין שאז כלי לתוך כשנפל להקל יש בשבת, רפואה
משום  הערמה, חשש שנשאר אף בשבת רפואה איסור
משמע  בשוע"ר אבל דאורייתא, הרבים רשות אין שבימינו
שאין  במקום (ואפילו הערמה משום עניין בכל שאסור
להקל  יש ולאידך לא), ס"ק שבת כתוספת ודלא רואים,
לדוד  תהלה (ראה הרבים לרשות לצאת כלל בדעתה כשאין

ד). ס"ק
אם 97) השאלה בדבר קז: סי' ח"א או"ח משה אגרות שו"ת

כדי  הכתונת של הקאלנער הוא הצוארון בתוך לתחוב מותר
הנה  ... לרה"ר בשבת בזה ולצאת יתקמטו לא הצוארון שקצות
וכמו  היא הלבישה דצורך בזה לצאת לכתחלה שמותר פשוט
לבישה... דצורך כיון להדקן שוקיה בתי על שלובשת בירית

נראה  שאין בשבת שם לכתחלה לתחוב גם להתיר ויש
במוך  אבל פיה לתוך שנותנת בדבר אלא להוציא כמערים
שידוע  משום והטעם ... לכתחלה ליתן מותרת שבסנדלה
להדבר  שאין הכא וכ"ש בכאן אף בזה צורך לו שיש לכל

זה. חשש שייך שאין אחר צורך
מותר 98) ועפי"ז בזה. שהחמיר מח ס"ק כמשנ"ב ודלא

(ראה  בזה וכיוצא טישו נייר גם נוחות לשם בנעליים להניח
שמכניסים  וכדומה נייר עם לצאת שמותר יז סעיף על לעיל
לשוע"ר  גם לכאורה אך לראשו), גדולה שמידתו כובע בתוך
מתבטל  שאינו בזה, וכיוצא מטבע כמו חשוב דבר לתת אין
לשבתך  (מכון לבישה כדרך נחשב ואינו לכובע, או לנעל

סל"ד). שא סי' בשוע"ר המבואר פי על כד פירוש
טו),99) סעיף (כדלעיל מלבושיו על פחות מקפיד האיש

סעיף  שא (סי' לאחרים תכשיטיו ולהראות לשלוף רגיל אינו
ג). אות (כדלעיל טבילה לו תזדמן שמא חוששים ואין ו),

היא 100) חותם עליה שאין שטבעת ס"ו שא סי' לעיל ראה
הוצאתה. על וחייב לאיש, ולא לאשה תכשיט

•
"inei ax" gel itl mici zlihp zekld owfd epax jexr ogley

דבר ‡ מחמת בין מקומם מחמת בין מראיהם שנשתנו מים
יין  או קומוס או דיו לתוכן שנפל כגון לתוכן שנפל
נפל  אם אבל ידים לנטילת פסולים מראיהן ושינו ושכר
(לפי  שיתבאר כמו כשירים שעכרום אע"פ וטיט עפר לתוכם
חשוב  זה ואין בכך ודרכם וטיט בעפר הוא המים שגידול
אבל  פסולים אחר דבר או עשן מחמת נשתנו ואם שינוי)

הפוסל  שינוי נשתנו ואפילו כשרים עצמן מחמת נשתנו אם
לכשרותן: חזרו לברייתן חזרו אח"כ אם

נתכוין · אפילו פתו בהם ששרה או מלאכה במים עשה
לפי  ידים לנטילת פסולים לשני ונפל זה בכלי לשרות
כשופכין  נעשו בו צורך לו שיש דבר במים עושה שכשאדם
נתכוין  לא אם אבל בשופכין נוטלין ואין לשפיכה שעומדין
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רמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

שלא  כשרים בהם ונשרו למים פת שנפל רק כלל לשרות
בדברי  להקל ויש בזה גם שפוסל מי ויש שופכין עשאם

סופרים:

כלים ‚ היו ואם פסולים ירקות או כלים בהם הדיח אם
כשרים  ונקיים מודחים ירקות או חדשים או מודחים
הואיל  שופכין משום המים לפסול מלאכה נקראת זו שאין
אם  מקום ומכל נקיים כבר היו שמבלעדיה צורך בה ואין
כלים  בהם נתן אם וכן יכמשו שלא כדי הירקות בהם שרה
ופסולים  מלאכה ה"ז שיתכווצו כדי החמה בימות שנתבקעו
נתן  אבל פסולים לצננו המים לתוך יין של כלי נתן אם וכן
המים  שאין מלאכה זו אין ימותו שלא חיים דגים בהם
נקראים  אינן וגם ממיתה אותן מצילין רק כלל בהם פועלין
כשרים  שיריחו כדי המריח דבר לתוכם נתן אם וכן שופכין
נתכוין  כאן אבל כמאוסים שהם שופכין אינן שהרי

להשביחם:

ועולין „ בשר לתוכו ונתן שנתות בו שיש בכלי המים אם
מלאכה  עשיית ה"ז משקלו יודע ובזה השנתות עד המים
המים  משקל יודע היה אם (אבל ידים לנטילת ופסולין במים
המלאכה  נעשית שלא כיון כשרים כנגדם הבשר ושקל

בגופן):

* * *
שלא ‰ אע"פ הגלוסקים את הנחתום בהם הטביל אם

פני  וטח ידיו בהם טבל אם אבל פסולים מראיהם נשתנו
לא  בכלי הנשארים המים בחפניו מהם שחפן או הגלוסקין
מלאכה  קרויה אינה בהם ידיו שטבילת מלאכה בהם נעשה
לפיכך  תחילה מלוכלכות שהיו והוא בהם שידיחן עד

מראיהן. נשתנו לא אם כשרים

אע"פ  פסולים בהם הדבוק מהבצק ידיו בהם הדיח אם אבל
חשובה  אינה ידים שהדחת אומרים ויש מראיהן נשתנו שלא
בהם  רוצה שעכשיו כיון ידים לנטילת המים לפסול מלאכה
אלא  שופכין משום אינה מלאכה (ופסול ידיו ליטול ג"כ
מלאכה  איזו בהם כשנעשה מים מתורת שנשתנו משום
לענין  מים מתורת נשתנו לא ידיו בהם נטל או וכשהדיח
ממים  ידיו ליטול איסור אין זו סברא ולפי ידים) נטילת
שנטמאו  משום אלא בכלי למטה ונתקבלו חבירו בהם שנטל
ומים  אחת בבת רביעית שפך לא אם חבירו ע"י המים
אבל  בלבד היד גבי שעל המים אלא מטהרים אינן השניים
כלל  טמאים מים כאן שאין אחת בבת רביעית שפך אם
וחמשה  כשארבעה (דדוקא הראשונה כסברא והעיקר מותר
משום  חוששין אין אחת כיד שחשובים כאחת נוטלין
במים  ליטול אסור ולכן חוששין) הכי בלאו אבל מלאכה
בבת  רביעית שפך אפי' בכלי למטה ונתקבלו חבירו שנטל
לאכילה  הידים שטיהרו מלאכה בהם שנעשה מפני אחת

שופכין: ונעשו

Â מן מים בחפניו לשאוב יכול הכסא מבית היוצא אבל
לנטילת  כשרים שבדלי המים ושאר ידיו לטהר הדלי
בדלי  הנשארים במים ידיו טיהר שלא (מפני לסעודה  ידים
הרי  לטהרן בדלי הטבילן אם אבל שבחפניו במים אלא
ידיו  היו לא ואפי' שבדלי המים בכל מלאכה נעשה

במים  לנקותן צורך לו שיש כיון מקום מכל ממש מלוכלכות
כמו  כשופכין המים נעשו הטינופת במקום שנגעו משום
דבר  הוא אפילו לו צורך שהוא דברים שאר בהם המשתמש
חובה  שהוא זה נקיון שכן כל למעלה שנתבאר כמו הרשות
זו): בהדחה צורך שאין מודחים כלים להדיח דומה ואינו

* * *
Ê פסולים מראיהם נשתנו שלא אע"פ הנפח שלפני מים

בהם  שכיבה דהיינו מלאכה בהם שנעשתה שבידוע מפני
ברזל.

כשרים  לאו ואם פסולים מראיהם נשתנו אם הספר ושלפני
דומה  השערות בהם להשרות בהם ידיו טובל שהספר מה כי
נעשה  לא הנשארים שמים הגלוסקים פני וטח ידו לטובל

מלאכה: בהם

Á ברוב בטלים פסולים מים מעט לתוכן שנתן כשרים מים
לחוש  אין רביעית לשיעור משלימים הפסולים אם ואפי'

לחולין. ידים בנטילת

משום  לפוסלם אין ועוף חיה בהמה מהם ששתו מים לפיכך
לכלי  מפיהם שהוחזר מים במעט שנעשתה השתיה מלאכת
פיהם  שמגביהין בשתייתן ועוף חיה בהמה דרך שהוא כמו
אלו  מים כי מפיהם נופלין והמים המים מן שקלטו לאחר
מפני  חזיר או כלב מהם בשתה פוסלים ויש ברובם בטלים

לדבריהם: לחוש ויש כשופכים הם והרי שנמאסים

Ë שהם בין שאובין במים אלא פוסלת המלאכה אין
המלאכה  בהם כשנעשתה בקרקע שהם בין בכלים
במי  מלאכה עשה אם אבל מהם ליטול בכלי נוטלן ואח"כ

נפסלו. לא מחוברים בעודם מעין או מקוה

דברים  במה מחוברים בעודם גם פוסל מראה שינוי אבל
אם  רשאי ידיו בהם להטביל אבל ידים לנטילת אמורים
בו  פוסל מראה שינוי שאין מעין כגון הגוף לטבילת כשרים
ממש  בו שאין דבר מחמת המים מראה שנשתנה מקוה או
צבע  מי לתוכם שנפלו או וענבים זיתים סלי הדחת כגון

ר"א: סי' ביו"ד כמ"ש

È לשתיית הראויים במים אלא נטילה חכמים תקנו לא
שאין  עד סרוחים או מרים או מלוחים מים אבל בהמה
ע"פ  אף ידים לנטילת פסולים מהם לשתות יכול הכלב
ידים  לטבילת ואצ"ל הגוף כל לטבילת מקוה למי שכשרים
יכול  הכלב אם בהם שנתערב טיט מחמת עכורים הם ואם
אין  ואם לטבילה בין ידים לנטילת בין כשרים מהם לשתות

לשתיהם: פסולים מהן לשתות יכול הכלב

* * *
‡È ראו ואין מרים הם טבריא אף חמי הכלב לשתית ים

אבל  לידים מהם נוטלין אין לפיכך לכשמצננם
סאה  מ' בהם אין אפי' קביעותן במקום כשהם בהם מטבילין

שהוא. בכל מטהר שהמעין

חוץ  שבקרקע חריץ דרך בארץ אותם המשיך אם אבל
אם  בהן מטבילין אין חם הנובע מהמעין והפסיקן למקומם
לטבילת  סאה מ' שא"צ להאומרים אפי' סאה מ' בהם אין
גזרו  כאן קנ"ט בסימן שנתבאר כמו מקוה מי בשאר ידים
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c"agרנ i`iyp epizeax zxezn

מהם  ליטול לי מה יאמר כי בכלי ג"כ מהם יטול שמא
בהם  שאין כיון בתוכן הידים להטביל לי מה בכלי לידים
אבל  לידים כשרים ואעפ"כ הגוף כל לטבילת ופסול סאה מ'
להקל  יבא לא מקוה שיעור שהוא סאה מ' בהם כשיש
בהם  כשיש בהם להטביל שמקילין ממה בכלי מהם ליטול
שמימיו  חריץ לפיכך הגוף כל לטבילת וראויים מקוה שיעור
כל  בו לטבול שראוי בענין חם הנובע המעין למי מחוברים
יש  בזה שאף אומרים ויש הידים את בו מטבילין הגוף
על  יעלה שלא לפי בכלי מהם ליטול להקל יבא שמא לחוש
ליטול  לי מה ויאמר המעין למי מחוברים שמימיו דעתו
מקוה  שיעור בו שאין כיון בתוכו להטביל לי מה בכלי ממנו

לכתחלה: לדבריהם לחוש ויש סאה מ' שהוא

·È שאין מים כל הדין הוא אלא בלבד טבריא חמי ולא
שהם  אע"פ סאה מ' בהם ואין כלב לשתיית ראוין
להטביל  שלא להחמיר יש סאה מ' בו שיש למקוה מחוברים

בהם.

הם  אפילו צוננים כשהם הכלב לשתיית שראוים מים וכל
האור  חמי שכן וכל בכלי אפילו מהן נוטלין חמין מעינות

חמין. בעודן אפילו

נוטלין  ואין הכלב לשתיית ראוים ואינן מלוחין הן הים ומי
ראוים: שאז אותם הרתיחו א"כ אלא בכלי לידים מהן

* * *
‚È נעשה לא ספק בהם שנטל במים מלאכה נעשה ספק

בהם  היה ספק בהם נעשה שלא לומר תמצא ואם בהם
ספק  ידיו נטל ספק ואפילו טהורות ידיו היו לא ספק כשיעור
במחלוקת  אפילו טהור ידים בטהרת ספק וכל טהור נטל לא
וספק  סופרים מדברי עיקרה ידים שנטילת מפני הפוסקים
לו  יש אם זה כל שעם שאומר מי ויש להקל סופרים דברי
והוציא  ורחץ קום לו אומרים לפניו מזומנים אחרים מים
נולד  כך ואחר כהלכה שנטל יודע אם (אבל הספק מן עצמך

לאו  אם מהם דעתו הסיח אם שנסתפק כגון ספק או בהן
למקום  סמוך ידיו שהושיט רק דעתו הסיח שלא שיודע
וליטלן  לחזור א"צ נגע לא ספק בהם נגע אם וספק הטינופת

בחזקתן): אותן שמעמידין מפני ספק ידי לצאת אפילו

„È עד ריסקן אם והמלח והגליד והכפור והברד השלג
כשיעור  בהם יש אם לידים מהם נוטלין מים שנעשו
יבחושים  כגון המים מן שברייתו דבר בכל נוטלין וכן

מים. שנעשו עד שריסקן והוא דג שומן או אדומים

צריך  אז ידיו על ושופך בכלי כשנוטל אמורים דברים במה
במ' ידיו להטביל אבל במים אלא ידים נטילת שאין ריסוק
המונח  ושלג ריסוק בלא אפילו מתירין יש שבקרקע סאה
נמוך  אפילו יחד מחובר סאה מ' שיש כל הארץ פני על
אלא  טבילה שאין אומרים ויש בו להטביל מותר מאוד
סאה  למ' להשלים מצטרפין בו וכיוצא שהשלג אלא במים
א"כ  אלא בהם טובלין אין אבל מרוסקים שאינן פי על אף
סברא  על לסמוך יש הדחק ובשעת מים שנעשו עד ריסקן

סופרים: בדברי להקל הראשונה

* * *
ÂË בשאר ולא במים אלא ידים נטילת שאין אומרים יש

כטבילה  לחולין ידים נטילת שעשו לפי פירות ומי משקין
מים  אפילו והרי המים מן אלא מקוה עושין ואין לתרומה
ומי  משקין שאר שכן כל פסולים מים מראה בהם שאין
מכל  מים למראה מראיתו שדומה לבן יין (ואפילו פירות

המים). גוף על שכן כל מים מראה על הקפידו אם מקום

שינוי  פסלו שלא ידים לנטילת פירות מי כל מכשירין ויש
פירות  מי אבל ממראיתם שנשתנו במים אלא מראה
פירות  מי נקרא שהרי עליהם מים שם במראיתם שעומדים
במים  מזוג בין חי בין בו נוטלין אין לבן אפילו ביין אבל

כלל. עליו מים שם שאין

במי  אבל מנקים אינם שהרי ודבש בשמן לומר צריך ואין
עיקרן  שהרי לידים] [מהן נוטלין ושכר מע"ד) (שקורין דבש
שנשתנו  כיון לחוש אין מראיהם שנשתנו ואע"פ מים

לעילוי.

בין  חי בין ידים לנטילת כשר היין שאף אומרים מזוג ויש
מזלזל  יהא שלא כדי כן לעשות אסור שלכתחלה אלא במים
לברך  לעצמו ברכה שקובע עד לעילוי שנשתנה חשוב בדבר
שמותר  פירות מי בשאר (משא"כ הגפן פרי בורא עליו
אבל  וקפ"א) קע"א בסי' כמ"ש מים לו אין אם בהם ליטול

טהורות. ידיו אדום אפילו ביין נטל אם בדיעבד

סופרים  בדברי המקילין דברי על לסמוך יש הדחק ובשעת
לכתחלה  אפילו דבש ו[מי] ושכר פירות במי ידיו ליטול

בדיעבד): (וביין

ÊË פחות לא הוא לידים מהם שנוטלין המים שיעור
לטבילת  התורה מן טהרה שיעור (והוא הלוג מרביעית

כלים).

א"צ  אבל ממנו שנוטל בכלי רביעית שיהא אלא הצריכו ולא
לטהרן  רוצה כן אם אלא ידיו על הרביעית כל לשפוך
ראשונים  מים עליהם לשפוך רוצה אם אבל אחת בשטיפה
הפרק  בכל למשוח פעם בכל שיספקו כדי אלא א"צ ושניים

ידים. נטילת הצריך

אחר  איש מהם ליטול יכול ממנו שנטל בכלי הנשארים ומים
באים  והם הואיל רביעית בהם שאין אע"פ לו מספיקים אם

הראשון. כשנטל רביעית בהם שהיה טהרה משיורי

זה  שנוטלין אע"פ כאחד ידיהם ליטול שניהם שבאים והוא
השני  יד לטהר ראשון של טהרה שיורי מועיל זה אחר

מרביעית. בפחות

* * *
מועילין  הראשון של טהרה שיורי שאין אומרים ויש
אחד  בקלוח יורדים המים כן אם אלא זה אחר זה בנוטלין
ואחר  ליטול ידיו הראשון שפשט כגון לשני הראשון מן
הראשון  מידי למטה ידיו השני פשט כך ואחר ידיו על יוצק
ידי  שני של לידיו ומהן ראשון של ידיו על יורד וקילוח
בכלי  הרביעית שיעור שנפחת פי על אף טהורות שתיהן
באים  שהם מפני טהורות שני של לידיו המים כשמגיעים

טהרה. משיורי

נחשבות  הן שאז הראשון לידי סמוך ידיו השני שפשט והוא
לו  עלתה לא הראשון מידי מרוחקות היו אם אבל אחת כיד
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רני c"ag i`iyp epizeax zxezn

פסולים  (שהם חבירו רחיצת במי נוטל שהוא לפי נטילה
כמו  מלאכה בהם שנעשה משום רביעית מי הם אפילו

למעלה). שנתבאר

מתחלה  כשנתכוונו אלא התירו לא סמוכות ידיהן ואפי'
חשובות  שאז לשני מראשון היורד קילוח ע"י כאחת ליטול
ידיו  השני פשט שלא פי על אף זו בנטילה אחת כיד ידיהן
מתחלה  אם אבל ידיו ליטול הראשון כבר שהתחיל אחר עד
כבר  כשהתחיל כך ואחר לעצמו ליטול הראשון נתכוין

אחת  כיד חשובות אינן ממנו למטה ידיו השני פשט ליטול
אחת) בבת רביעית שופך ידיהם על היוצק אין (אם ולפיכך

ממ  השני ידי הראשון נטמאו מידי שיורדים הטמאים ים
בבת  רביעית שופך אם (ואף וליטלן ולחזור לנגבן וצריך

תחלה). לנגבן שא"צ אלא וליטלן לחזור צריך אחת

יש  הדחק בשעת מקום ומכל האחרונה כסברא (והעיקר
סופרים): בדברי להקל הראשונה סברא על לסמוך

לנטילה: פסולים ואיזו כשרים מים איזו קס סימן א' חלק
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[ב] ידּבר 1מׁשה Ÿ¤§©¥

dWn"xAci'כּו"(hi ,hi EpzWxR). Ÿ¤§©¥¨¨¨¥

a` xFkf" ± minE cqgd Wi` ± mdxa` dPd'2"כּוmin . ¦¥©§¨¨¦©¤¤©¦§¨©¦
Epiide .clEd z` lCbOW alg FnM ,oilCbn3oigFn" §©§¦§¨¨¤§©¥¤©¨¨§©§¦
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.9`i WExC (hl xrW) c"nE o"n xrW miIg ur .dnCwdA miig ur ixR d`x)§¥§¦¥©¦©©§¨¨¥©¦©©©©©©§

.(fh llM§¨

.10.("mW ceC UrIe" ligzOd xEAC d oniq WcTd zxB` d`x)§¥¦¤¤©Ÿ¤¦¨¦©©§¦©©©¨¦¥

.11.(gx oniq mlXd dxFY xF`)¨©¨¥¦¨
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zFrc21mlFr F` ,oipW oitl` raW ± dnilW dHnW m` , ¥¦§¦¨§¥¨¤©©§¦§¦¨
`N` ,(l"fix`d iazkA x`FaOM ,dHnW `xwp EdYd©Ÿ¦§¨§¦¨©§¨§¦§¥¨£¦©¤¨
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dX` cEli df oi` . . Dilr'27"כּוxEhR did okle . £¥¥¤§¦¨§¨¥¨¨¨
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zinipR32.zEliv`C m` iM ,r"iaC mitiTnE §¦¦©¦¦§¦©¦¦©£¦

" EdfeEPpri midl`de:" §¤§¨¡Ÿ¦©£¤
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משה Ê"Î·Â(י) ע"י כולה התורה שנתנה מה יובן
לנו  צוה תורה ד) לג, (דברים וכמ"ש דוקא
כלי  שהי' משום ואם זולתו. אחר ע"י ולא כו'. משה
יהיב  כא) ב, (דניאל א' הרי החכמה מצד לזה מוכן
חכמה  בו נותן חכמה בו שיש מי דכל לחכימין חכמתא
כו' חכמ' נתתי לב חכם כל ובלב ו) לא, (שמות וכתי'
ע"י  רק התורה ניתנה לא אבל חכמה נתן לשלמה וכן
י) ב, (שם במשה שנא' משום הוא הענין דוקא משה
כלולה  שהיא דח"ע מ"ע מבחי' משיתיהו המים מן כי

למטה  ירדה שהתורה ובהיות כנ"ל ממש בעצמותו
וזהו  ול"ת המ"ע בכללו' הדברות כיו"ד לעה"ד לברר
ח"ת  בחי' ע"י כו' בפו"מ לאין היש הביטול כח בחי'
דתש"מ  ח"ע של מכחה רק זה עוז ואין כנ"ל שבתורה
א"א  ע"כ כנ"ל בח"ת למטה מלמעלה שתאיר דוקא
מבחי' נלקחה שנשמתו דוקא משה ע"י כ"א זה להיות
מעה"ח  הוא טוב כי אותו ותרא וכמ"ש דח"ע  מ"ע
יש  ע"כ לגמרי טו"ר מעה"ד למעלה טוב שכולו
טו"ר  דעה"ד שבבירורים בחכמה גם להמשיך ביכולתו
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דור  בכל לכנ"י שיש והעוז הכח וזהו כו' לתקן לברר
משה  ע"י הכל כו' וע"ט בסו"מ עה"ד ולברר לתקן ודור
תושבע"פ  שהיא משה לנו צוה תורה כמ"ש דוקא
שנא' הגם זולתו. אחר ע"י ולא כנ"ל. כו' עוז שנקרא
מדריגתו  לפי רק זה אין חכמה נתתי לב חכם כל ובלב
לכנ"י  שיומשך אבל נפשו לתקן לעצמו מח"ע בו יש
אינו  לנו הנגלית התורה ע"פ לעה"ד לברר ודור דור בכל
דמשה  דאתפשטותא בזוהר וז"ש דוקא משה ע"י אלא

קאמרת  שפיר משה דוכתי בכמה וכמ"ש כו' דרא בכל
שני  מסיני למשה כהלכה ברורה זו שהלכה לו כו' תן

את  משה שהכה במה והוא כו'. וללבן לברר ועוז הכח
מח"ע  והמשיך הביא שבזה כו' פעמים במטה הסלע
שבע"פ  דתורה הלכות ע"י הכל ולברר לתקן לת"ת
מי  והיינו כו' אומנתו שתורתו מי ענין כמו וזהו כידוע
עצמך  קשוט כענין לזולתו לתקן יכול בעצמו שמתקן

במ"א: וכמ"ש כו' לישראל תיקן משה ולכך כו'

mind jeza riwx idi .'ek `xa ziy`xa

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

zFCezdl1:xn`PW ,daEWYd mr zFpFrd lr §¦§©©¨£¦©§¨¤¤¡©
"EUr xW` mz`Hg z` ECeezde"2. §¦§©¤©¨¨£¤¨

:WExitEzaifr `id dxFYd on daEWY zevn xTirW ¥¤¦©¦§©§¨¦©¨¦£¦©
zxB`A aEzMW FnM ,dNign zWTaE ,iECiEde ,`hgd©¥§§©¦©¨©§¦¨§¤¨§¦¤¤

b"nqE m"Anxd mWA '` wxR daEWYd3. ©§¨¤¤§¥¨©§©§©
:mdW EN` mixaC 'a oipr WxFW x`al Kixve§¨¦§¨¥¤¦§¨§¨¦¥¤¥

lr dhxgd df llkaE ,`Adl lr `hgd zaifr :'`£¦©©¥§©§©¨¦§¨¤©£¨¨©

xard' ב הלכה ּתׁשּובה מהלכֹות  ב' ּפרק  הרמּב"ם ׁשּכתב  )4(ּכמֹו ¤¨¨ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.daEWY z`xwPd©¦§¥§¨

iECiEd :'a5"dNign zWTA" `xwPd ּברמּב"ם, (ּכדאיתא ©¦©¦§¨©¨©§¦¨ְְִִַַַָ

א') dUrW.ּפרק  minbRd lr Fl xREki dfAW ,mpipr dn ± ֶֶ©¦§¨¨¤¨¤§©©©§¨¦¤¨¨

"died zFvn" mi`xwp zFvOd dPd6mpipr lMW itl , ¦¥©¦§¦§¨¦¦§£¨¨§¦¤¨¦§¨¨
xF` iM .'ied mWA sFqÎoi` xF` iENibe zFkWnd `Ed©§¨§¦¥§¥©©¨¦
oEPi` lMn e`l" `Ed Fnvr cSn `EdÎKExA sFqÎoi ¥̀¨¦©©§¨¦¨¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

.1:daEWzE iECie zevn,daEWYd zxB` :xFRqln EAx zFnFwnA Dpipr x`Fan ¦§©¦§¨§¨¦§¨¨¦§©¦¦§¦¤¤©§¨

.cFre daEW zAW iWExC ,miwlg 'b dNtYde daEWYd xrW©©©§¨§©§¦¨£¨¦§¥©¨¨§

`nbEcl ,l"Pd caNn: ¦§©©©§§¨

:iECie mbe oFvx zxiwr daEWY."`vz iM" xE`iA dxFz ihETl §¨£¦©¨§©¦¦¥¨¥¦¥¥

:zFvnE daEWY."z`Gd devOd iM" ligzOd xEAC miaSp zWxR mW §¨¦§¨¨¨©¦¨¦¦©©§¦¦©¦§¨©Ÿ

:zFIkfM zFpFcf."mkiwl` 'd ixg`" ligzOd xEACl xE`iA oOwl §¦§ª§©¨¥§¦©©§¦©£¥¡Ÿ¥¤

:`weC dGdÎmlFrA daEWYdxFz ihETl .Kli`e cn wxR dNtYd zevn WxW oOwl §¨¨¨©¤©§¨§©¨Ÿ¤¦§©©§¦¨¤¤¨¥¨¦¥¨

."ingl ipAxw z`" ligzOd xEAC xECiq .('c sirq o`M xMfp) qgpR zyxR Wix¥¨¨©¦§¨¦§¨¨¨¦¦¦©©§¦¤¨§¨¦©§¦

.zFxrde mipEIvA x"Enc` zXEcw cFaM zxrd ±¤¨©§§©©§§¦¦§¤¨

iM" ligzOd xEAC owGd x"Enc` xn`n lr ,d`xPM ,micQEin aÎ` miwxR§¨¦§¨¦©¦§¤©©£©©§©¨¥¦©©§¦¦

dxFY ihETlA qRcp xn`Od .("ipW xE`iA") FxE`iaE d"qwz "z`Gd devOd©¦§¨©Ÿ¥¥§¥©©£¨¦§©§¦¥¨

.erzz cEOr a wlg d"qwz owGd x"Enc` ixn`nA xg` gqFpaE ;a ,dn miaSp¦¨¦§©©¥§©£¨¥©§©¨¥¥¤©

.dlwzz cEOr mW owGd x"Enc` ixn`nA qRcp xE`iAd©¥¦§©§©£¨¥©§©¨¥¨©

dxFYd xF` mb d`xE .`U cEOr g"lxz mixn`Od xtqA dMEx`A Ex`Azp¦§¨£©£¨§¥¤©©£¨¦©¨§¥©©¨

xEAC .Kli`e anx cEOr e"kxz mixn`Od xtq .Kli`e hkx'` cEOr mikvp©¨¥¨¥¤©©£¨¦©¨¥¨¦

.g"kyz "z`Gd devOd iM" ligzOd©©§¦¦©¦§¨©Ÿ

zevn wcv gnSdl zFvOd xtqaE" :34 dxrd 22 cEOr g"l wlg zFgiW ihETlA§¦¥¦¥¤©¤¨¨§¥¤©¦§§©¤©¤¤¦§©

dxF`kl rnWn daEWzE iECie.mW oiIr .zFvOd oipnA dpnp daEWYd mBW ¦§¨©§¨¦§¨¤©©§¨¦§¨§¦§¨©¦§©¥¨

devn FNW mipiC iwqR xtq sFqA dqRcPW wcv gnSdl zFvOd oipn zniWxaE¦§¦©¦§©©¦§§©¤©¤¤¤¦§§¨§¥¤¦§¥¦¦¤¦§¨

."dly cEOr ` wlg mixaC irvn`d x"Enc` ixn`On xirdlE ."daEWY" ± 45§¨§¨¦¦©£¨¥©§¨¤§¨¦§¨¦¥¤©

.2.f ,d `Up̈Ÿ

.3EpiidC . . calA `hgd zaifr `id dxFYd on daEWYd zevn" :mW FpFWl dfe§¤§¨¦§©©§¨¦©¨¦£¦©©¥§¦§©§©§

`le KxAzi FzEklnA cFxnl dlqkl cFr aEWi lal mlW alA FAlA xFnbIW¤¦§§¦§¥¨¥§©¨§¦§¨¦§§©§¦§¨¥§Ÿ

. . dUrz `l zFvnA od dUr zFvnA od ,mFlWe qg KlOd zevn cFr xFari©£¦§©©¤¤©§¨¥§¦§£¥¥§¦§Ÿ©£¤

b"nqde m"Anxd ExiMfd `l okle . . ziprYd `id daEWYdW oFndd zrcM `le§Ÿ§©©¤¨¤©§¨¦©©£¦§¨¥Ÿ¦§¦¨©§©§©§©

iECiEd wx ,oiC ziA zFzinE zFzixkA s` ,daEWYd zevnA llM ziprY mEW©£¦§¨§¦§©©§¨©¦§¦¦¥¦©©¦

zFgiU ihETl d`xE ."'mz`hg z` ECezde' dxFYA aEzMW FnM ,dNign zWTaE©¨©§¦¨§¤¨§¨§¦§©¤£¨¤§¥¦¥¦

"`ipYd xtqA mixEriW"A WcTd oFWlA qRcp) .Kli`e 193 cEOr f"i wlg¥¤©¨¥¨¦§©¦§©Ÿ¤§¦¦§¥¤©©§¨

.(` wxR daEWYd zxB`l mixE`iA¥¦§¦¤¤©§¨¤¤

FzpeEM dxF`kl "dNign zWTa"A" :oFiNBd ilEWA 194 cEOr mW zFgiU ihETlA§¦¥¦¨©§¥©¦¨§©¨©§¦¨¦§¨©¨¨

(fh dUr zevn) b"nqA ixdW ,b"nqdl `le (zFvOd xtqA) m"Anxdl wx`l ©§¨©§©§¥¤©¦§§Ÿ§©§©¤£¥©§©¦§©£¥Ÿ

.5 dxrd d`xE ."dNign zWTA (WExitA) xMfp¦§©§¥©¨©§¦¨§¥¤¨¨

.4,FYaWgOn Fxiqie ,F`hg `hFgd aFfrIW `Ed ?daEWYd `id dnE :FpFWl dfe§¤§©¦©§¨¤©£©¥¤§¦¦¦©§©§

"eizFaWgn oee` Wi`e FMxC rWx aFfri" :xn`PW ,cFr EdUri `NW FAlA xFnbie§¦§§¦¤Ÿ©£¥¤¤¡©©£¤©©§§¥¨¤©§§¨

dinxi) "iYngp iaEW ixg` iM" :xn`PW ,xarW lr mgpzi oke .(f ,dp dirWi)§©§¨§¥¦§¤¨©¤¨©¤¤¡©¦©£¥¦¦©§¦¦§§¨

.(gi ,`l

.5:` wxR m"AnxA `zi`cM dNign zWTA `xwPd iECiEdixdW zvw oEIr Kixve" ©¦©¦§¨©¨©§¦¨¦§¦¨©©§©¤¤§¨¦¦§¨¤£¥

"l dpeEMd ilE`e .dNign zWTA xMfp `l mW m"AnxA`P`AnxAW "mXdm" ©©§©¨Ÿ¦§¨©¨©§¦¨§©©©¨¨§¨¨©¥¤©©§©

`P`" zxin` xaC lr) mW KEPig zgpOn xirdlE .(mW b"nqA df jxc lre)§©¤¤¤©§©¨§¨¦¦¦§©¦¨©§©£¦©¨¨

.cEOrd ilEWA dxrd 194 cEOr f"i wlg zFgiW ihETl ± ."("mXd©¥¦¥¦¥¤©¤¨¨§¥¨©

.frw cEOr r"wz mixn`Od xtq d`x ± dtA iECie oipr xE`iA¥¦§©¦§¤§¥¥¤©©£¨¦©

.6:(hl ,eh glW) aEzMW FnM"'ied zFvn z` mYxkfEdAxdA dfA `vFIke , §¤¨§©§©§¤¤¦§©©¨§©¥¨¤§©§¥

.mW d"qwz owGd x"Enc` ixn`n ± "zFnFwn§©£¨¥©§©¨¥¨



רנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

"llM zFCn7oian"E "dnkgA miMg" `xwp zFidle , ¦§¨§¦§¦§¨©¦§¨§¨¥¦
mdW ,"dpiaAd"ixFAbe cqgA ciqg zFidl oke ,'iedc §¦¨¤¥©£¨¨§¥¦§¨¦§¤¤§¦

cFq EdGW ,'Ek dxEabAd"e;zFvOd dUrn ici lr `Ed ± ¦§¨¤¤©§¥©£¥©¦§
`lirlc `zExrz` ± `Yzlc `zExrz`A8dad`" , §¦§£¨¦§©¨¦§£¨¦§¥¨©£¨

"zwgFC9xi`dl icM EN` zFCnA mvnvzn zFidl ¤¤¦§¦§©§¥§¦¥§¥§¨¦
Wie c"EiA miElYW zFvOdn Wie .zFnlFrd zFigdlE§©£¨¨§¥¥©¦§¤§¦©§¥

"`lMz`A oiilYc oiaprM" :xdGA aEzMW FnkE .'dA10. ©§¤¨©Ÿ©©£¨¦§©§¨§¦§§¨
" mi`xwp oklemixai`"`Mlnc11zFxitq xUrW , §¨¥¦§¨¦¥¨¦§©§¨¤¤¤§¦

sFqÎoi`n okFzA WAlzOd xF`d iAbl sEB FnM md l"Pd©©¥§§©¥¨©¦§©¥§¨¥¥
.zFvOd ici lr `EdÎKExÄ©§¥©¦§
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Ô·ÂÈÂ,'הוי שם בה שנמשל השמש בחי' ענין בהקדם
הוי' שם שנמשל אלקי' ה' ומגן שמש כי דכתי'
אור  את ומסתיר המכסה למגן אלקים ושם לשמש,
שיוכלו  בערך כ"א שהוא, כמו יאיר לבלי השמש
שתפעול  השמש, זיו את לקבל והצמחים הנבראים

בגש  תבואות פעולתה ממגד כמ"ש הצמיחה מיות

הנה  עלי' ולדרים לארץ המאיר השמש זיו והנה שמש.
בטל  ה"ה השמש ובעצמיות לבד, והארה זיו רק הוא
כלל, זיו בשם להקראות בשם עולה שאינו עד בתכלית
הוי' ש' היות דעם לשמש שנמשל הוי' בש' יובן כן
כל  מקור והוא הכל ומהוה שמחי' מהוה ל' הוא
התלבשות  בחי' בלתי ומאליו ממילא בדרך ההתהוות
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הוא  הוי' אני כתי' הנה מ"מ במ"א, כמ"ש אלקי' כש'
ממ"ש  וכנודע לבד, והארה שם בחי' רק שהוא שמי
הוא  זה ש' והארת אחת, בחי' ה"ה וזיו ששם במ"א
השמש  זיו כביטול מקורו א"ס בבחי' בתכלית בטל
אלקי' ש' בחי' אמנם כו'. כן [על] ויותר בשמש
השמש  על מסתיר המגן שכמו כנ"ל היינו למגן שנמשל
עד  הוי' לש' ונרתק מגן נעשה אלקים ש' בחי' כן
גבול  בעלי נבראים התהוות מציאות בחי' להיות שיוכל
הגשמי  עוה"ז עד בי"ע, עולמות ג' השתלשלות בפרטי
ת"ק  מהלך לרקיע מהארץ גשמיות מדידה בבחי' שיהי'
שנה, ת"ק רקיע כל ועובי שנה ת"ק רקיע כל ובין שנה
כ"א  בין מובדל בחילוק הנבראים התהוות פרטי כל וכן
העלם  בחי' אינו ומ"מ דצח"מ. פרטי בכל לחבירו

ושיהי' היש, מציאות להיות כדי רק כ"א גמור והסתר
והילוך  סיבוב וכענין אותו, המהוה לאין בטל היש
במערב, שכינה כי מפני שזהו למערב ממזרח השמש
ה"ה  מ"מ השמש מציאות נתהוה כי הגם שנמצא
ששם  למערב ומשתחוה שירה ואומרת וסובבת בטילה
זהו  נפרד, ודבר ליש העולם שנראה ומה השכינה. היא
שה' בס"י ממ"ש כנודע אלקים צירופי ק"ך יש כי מפני
אלקי' דש' אותיות מה' ולכן בתים ק"ך בונות אבנים
עוד  ומסתיר מעלי' אלו צירופי' שע"י צירופי', ק"ך יש
באמת  אמנם נפרד, ודבר ליש העולם שנראה עד יותר
לגבי  בטילי' הם בה אשר וכל העולם כ"א הוא כן לא

בארוכה. בכ"מ כמשנ"ת אותם המהוה האין
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*‰h‰" ּוראה עיני ּפקח ּוׁשמע, אזנ (את)אלקי «≈ְְְְְֱֵֵֶֶַַָָֹ
עליה". ׁשמ נקרא אׁשר והעיר ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָֹֹׁשממתינּו
ּופקיחת  אזן ּדהּטית זֹו ּבּקׁשה ענין ּתכן להבין ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹוצרי
הענין  א הּקדׁש. עיר וׁשממת ׁשֹוממֹותינּו לראֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹעינים

מּניּה אּדלעיל קאי ּדזה אל א הּוא, אלקינּו ׁשמע "ועּתה , ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ׁשהיא  ּדנּיאל ּתפּלת ׁשּזֹוהי ּתחנּוניו", ואל עבּד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּתפּלת
ּפקח  ּוׁשמע, אזנ "הט היא והּבּקׁשה הּגלּות, ְְְְְְִִַַַַַַָָָָָּתפּלת

ּוראה". ְֵֵֶעיני
ÔÈ·‰Ïe לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּתחּלה להקּדים יׁש זה 1ּכל ¿»ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

הלא  אזן "הנטע הּׁשלֹום, עליו הּמל ּדוד ְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹּבהֹוכחת
ּבמֹופת  ּתֹוכחה ׁשּזהּו יּביט", הלא עין יצר אם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹיׁשמע
ׁשהידיעה  האֹומרים הּפילֹוסֹופים ּדעת על ְְְִִִִִִֶַַַַַָָׂשכלי
הּוא  ּכי מּוחׁשית, ולא ׂשכלית ידיעה רק היא ְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹׁשּלמעלה
הּנבראים. ּבחּוׁשי החּוׁשים מּמּׂשגי ונׂשּגב נעלה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻיתּבר
למעלה  ב' הׁשּתלׁשלּות, א' מדרגֹות, ב' יׁש ּכי ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָונתּבאר
עּלה  ּדכל ועלּול, עּלה הּוא ּדהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָמהׁשּתלׁשלּות.
ּבדר ּובא העּלה ּבער הּוא עלּול וכל עלּול, ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמחּיבת

מהעּלה. ִִֵֵָָָמּמילא

רעח *) עמוד ב חלק קונטרסים – המאמרים בספר נדפס
ואילך.

לו.1) המשך הוא הנוכחי המאמר הקודם. במאמר

זה.א. לפני שכתוב למה מכוון
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טעות  נובעת ומזה לו. שקדם השכל מן בשכל, גם הוא ועלול עילה השתלשלות
שהוא  ה' מאחדות היפך מהרוחניות, הגשמיות מפרידים כי בטענותיהם, הפילוסופים

הנבראים. כל חיות

‰p‰Â עּלה הׁשּתלׁשלּות ׁשּיׁש למעלה יּובן מּזה הּדגמא ¿ƒ≈ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
ׁשּלמּטה  הּבהמה נפׁש התהּוּות ּוכמֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָועלּול,
נפׁש והתהּוּות העליֹונה ׁשּבּמרּכבה ׁשֹור ּפני ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּבחינת
הן  הּמרּכבה חּיֹות ּדהד' וכּידּוע כּו', אריה מּפני ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָהחּיה
עּלה  ּבדר הּוא זה ׁשּכל ׁשּלמּטה, הּנבראים ּכל  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמקֹורי
הׁשּתלׁשלּות  רבבֹות ּכּמה להיֹות ׁשּצריכים ּומּובן ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָועלּול,
הּבהמה  נפׁשֹות התהּוּות ׁשּיהיה עד ּומדרגֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָּבחינֹות
ׁשּבּמרּכבה  ׁשֹור ּופני אריה מּפני הּגׁשמית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוהחּיה
"והחּיֹות  ּוכמאמר לאלקּות, ּבטלים ׁשהם ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהעליֹונה
הּמראה  עם הּכּסא את ׁשּנֹוׂשאֹות הּכּסא", את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַנֹוׂשאֹות
ּד"כי  הּוא ּברּו סֹוף אין לבחינת הּכּסא ׁשעל אדם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּדמּות
הּכּסא  מן ׁשּמנּׂשאים הּבּטּול, ענין ׁשהּוא הּוא", אדם ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻלא
ּבדר הּוא זה ּכל אחר הּנה מקֹום ּומּכל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהעליֹונה.

ּבחינה  יׁש למעלה ּכי ולהיֹות ועלּול, עּלה ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָהׁשּתלׁשלּות
מה  הּוא מּזה הּנה ועלּול, עּלה ּדהׁשּתלׁשלּות זֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּומדרגה
הּׁשמים  "על האֹומרים הּפילֹוסֹופים ּדעת ְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָּׁשּמסּתעף
הּמאמינים  הּפילֹוסֹופים מן ׁשּיׁש וכּנ"ל ְְֲִִִִִֵֶַַַַַּכבֹודֹו",
ראׁשֹונה  עּלה יתּבר וׁשהּוא יתּבר האמּתי ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶָָָָָּבמציאּות
ּדהּנה  ועלּול, עּלה ואפן ּבדר הּוא אבל העלּולים, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹלכל
ועלּול, עּלה הׁשּתלׁשלּות יׁש ּדבׂשכלים לעיל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָנתּבאר
ׂשכל  ּומחּיב לֹו הּקדּום מּׂשכל מחּיב ׂשכל ּׁשּכל מה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻוהּוא

אח  רּבּוי הּבא ּבֹו יׁש הרי ּפרטי ׁשּבׂשכל ּדכׁשם והינּו ריו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
לֹו מהּקדּום חּיּוב ּבדר ּבא מהם אחד ּׁשּכל מה ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָסברֹות
יסֹודי  ּדמּׂשכל ּבּׂשכלים, ּגם הּוא ּכן אחריו, מהּבא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָאֹו
מחּיבים  ׂשכלים ּומסּתעפים ּבאים ׂשכלית הּנחה ְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָֻׁשהּוא

ועלּול. עּלה ְְִֶֶָָּבדר

בבריאה  שינוי, שום ית' בו פועל ואינו ערוך, ואין מאין, יש בחידוש – העולמות התהוות
הבורא  הסתר צ"ל וגם היש, את תמיד מהווה האלקי האין הפכים: ב' – מאין יש
גדולתו  במקום מאחז"ל ביאור ולמטה, מחכמה רק - ועלול עילה השתלשלות מהנברא.

ענותנותו. מוצא אתה שם

‰p‰Â ׁשהם ׂשכלית, הּנחה מּניחים הּפילֹוסֹופים ¿ƒ≈ְִִִִִִֵֶַַַָָ
עּלה  ּבדר הּוא העֹולם ּדהתהּוּות ְְְְִִִֶֶַָָָחֹוׁשבים
אלקּות, ּבענין ּתפיסתם ּולפי ,ער ּבבחינת ׁשּזהּו ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹועלּול,

געטליכקייט  ּתֹופס זענען העֹולם אּמֹות לידי ב ווי ּבאים , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
זהּו ּכי למעלה, ׁשּי אינֹו הּמּוחׁשּיים ּדמּׂשגים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻהסּכמה
ּדברים  להּוֹות עצמֹו להׁשּפיל לאלקּות ּגדֹולה ְְְְְְְֱִִֶַַַַָָָָֹהׁשּפלה
הם  ולכן ּכלל, ּבער ׁשאינֹו מּפני ּולהחיֹותם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּגׁשמּיים
הם  וארץ ּדׁשמים ּכבֹודֹו", הּׁשמים "על רק ּכי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָאֹומרים
ּדברים  הינּו ּכבֹודֹו" הּׁשמים ו"על ורּוחנּיּות, ְְְְְְִִִִַַַַַָָָּגׁשמּיּות
אינּה ּגׁשמי ׁשהיא הארץ אבל ,ּבער ׁשהן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהרּוחנּיים
ּבדר הּוא העֹולמֹות ּדהתהּוּות זֹו ודעה ,ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָּבער
ּדעה  עֹוד לידי אֹותם מביאה ועלּול עּלה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָהׁשּתלׁשלּות
הּכֹוכבים  ּבידי הארץ את ה' "עזב ואֹומרים ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכֹוזבת,
הּוא  ׁשּלהם והחּיּות הּגׁשמי ּדהתהּוּות והינּו ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָּומּזלֹות",
לעֹוד  ּבאים הם זֹו ּומּדעה ּומּזלֹות, הּכֹוכבים ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָמהנהגת
אלקי  יבין ולא ּיּה יראה "לא ואֹומרים ּכֹוזבת ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹֹּדעה
ּבעלּולים  מׁשּגיח ׁשאינֹו – יראה" "לא ּדפרּוׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַֹֹיעקב",

עֹולה הּתחּתֹונ  אין הּתחּתֹונים ּדמעׂשה – יבין" "ולא ים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹ
הּגֹוים  ּדגם הוי'", ּגֹוים ּכל על "רם וזהּו למעלה, ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָונחקק
"אלקא  יתּבר אֹותֹו וקֹוראים הוי' ׁשם את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶָָָָָמרֹוממים

את ג ּדאלקּיא" ׁשּמרֹוממים הרֹוממּות ענין ּדכל והינּו , ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָ
הּׁשמים  על רק ּכי חֹוׁשבים ׁשהם ּבזה הּוא הוי' ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשם

ענין  ׁשהּוא הרּוחנּיּות מן הּגׁשמּיּות ּומחּלקים ְְְְְִִִִִֶַַַַָָּכבֹודֹו,
יחיד  הּבֹורא, ּבאחדּות הּגמּור האמת הּפּו ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָהּפרּוד
ׁשּזה  ּפרטית ּבהׁשּגחה הּנבראים וכל העֹולם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהּמנהיג
ּׁשאנחנּו מה ּדזהּו וקּיּומן, הּנבראים ּכל חּיּות הּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָעצמֹו
ּתמיד  יֹום ּבכל ּבטּובֹו "המחּדׁש אֹומרים יׂשראל ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּכל
את  מחּיה "ואּתה ׁשּכתּוב ּוכמֹו בראׁשית", ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָמעׂשה
אּלא  מחּיה ּתקרי "אל ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻּכּלם",
הּנבראים  ּכל את ּומחּיה מהּוה יתּבר ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמהּוה",
ה' יׁשּועת ּכן על ואׁשר רגע, ּובכל עת ּבכל יֹום ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָּבכל
ּדעת  היא ההתהּוּות ּבענין היסֹודית ּדההּנחה עין, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָּכהרף

ּדה  האמּתית, הּדעה ׁשהיא הּוא הּתֹורה העֹולמֹות תהּוּות ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ועלּול  ּדעּלה ועלּול, עּלה ּבדר לא התחּדׁשּות ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹּבדר
ּכלּול  הּוא עלּול ּדכל לבד, מההעלם ּגּלּוי רק ְְְִֵֵֶַַַָָָהּוא
התהּוּות  אבל מההעלם, ּבהתּגּלּות ּובא ּתחּלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּבעּלתֹו
ּבדר והינּו התחּדׁשּות, ּבבחינת אּלא ּכן אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהעֹולמֹות
ּברּו סֹוף אין אֹור מעצמּות היא וההתהּוּות ,ערֹו ְְְֲִִֵֵֵַַַָאין
ּוכתיב  ליׁש, מאין להּוֹות ויכלּתֹו ּבכחֹו לבּדֹו ּדהּוא ְְְְְְְִִִֵֵַַַָֹהּוא
וזה  הוי', ּורצֹון חפץ ּבחינת עׂשה"' ה' חפץ אׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ"ּכל
הּפֹועל  ּכח ּבהתלּבׁשּות להיֹות צרי ּבהתהּוּות ּׁשּבא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹמה
ערֹו ׁשּבאין לבד הארה מּבחינת זהּו הּנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּנפעל,
הוי' "אני וזהּו ּכלל, ׁשּנּוי ׁשּום ּפֹועל ואינֹו יתּבר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָלגּביו
וׁשלֹום  חס ּפֹועל אינֹו ההתהּוּות ענין ּדכל ׁשניתי", ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹלא
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אלקות.ב. עניני (ומשיגים) תופסים העולם שאומות האלקים.ג.כפי אלקי
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ׁשּנברא  קדם הּוא "אּתה ּוכמאמר ּכלל, ׁשּנּוי ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹׁשּום
ּבהׁשואה  העֹולם" ׁשּנברא לאחר הּוא ואּתה ְְְְְִֶַַַַָָָָָָָָהעֹולם
הּבֹורא  והסּתר העלם ּבבחינת היא זֹו הארה וגם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּגמּורה,

ההת  הּנה זֹו הארה לגּבי ׁשּגם והינּו היא מהּנברא, הּוּות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הרּוחני, אל הּגׁשמי ערֹו אין ּבאמת ּכי ,ערֹו אין ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבדר
הענינים  ב' ּדזהּו .ערֹו אין ּבדר היא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָוההתהּוּות
צרי האלקי ּדהאין מאין, יׁש הּבריאה ׁשּבענין ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהפכים
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּולהחיֹותֹו, להּוֹותֹו ּבהּיׁש ּתמיד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָלהיֹות
נׁשמתֹו רּבנּו ּוכמאמר ּבּׁשמים", נּצב ּדבר הוי' ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָ"לעֹולם

נׁשמתֹו טֹוב ׁשם הּבעל מֹורנּו ּבׁשם (ּבׁשער עדן עדן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
להיֹות  צרי הּנה זה ועם א), ּפרק והאמּונה ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָהּיחּוד
ענין  ּדכללּות להיֹות מהּנברא, הּבֹורא והסּתר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהעלם
הׁשּתלׁשלּות  ּׁשּיׁש ּומה .ערֹו אין ּבדר הּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַההתהּוּות

לגּבי  חכמה אבל ּולמּטה, מהחכמה זהּו ועלּול ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָעּלה
ּדגם  והינּו מאין, יׁש ּבדר היא החכמה מן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלמעלה
ּברּו סֹוף אין מאֹור מאין יׁש ּבדר הּוא הרּוחני ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻמציאת
וזהּו הּגׁשמי. ּכמֹו ערֹו ּבאין הּוא הרּוחני ׁשּגם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָהּוא,
והינּו ענותנּותֹו", מֹוצא אּתה ׁשם ּגדּלתֹו ְְְְְְִִֵַַָָָָֻ"ּבמקֹום
לֹו לגדּלה זה חֹוׁשבים העֹולם ׁשאּמֹות ּגדּלתֹו ְְְְִִִֶֶָָָָֻֻֻּבמקֹום
אּתה  ׁשם ,ּבער ׁשּזהּו ּכבֹודֹו" הּׁשמים ּד"על ,ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָיתּבר
ּבדר והּוא לגּביו, וׁשפלּות ענוה הּוא ענותנּותֹו, ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָמֹוצא
הּוא  הרּוחנּיּות ׁשהתהּוּות מֹודים ּכן ּגם ּובזה ,ערֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָאין
הּוא  ׁשהתהּוּותֹו ּבגׁשמּיּות, הּוא כן ּכמֹו הּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָמהעצמּות,
ׁשוין, וגׁשמּיּות ּדרּוחנּיּות הּוא, ּברּו סֹוף אין ְְְְִִִֵֵַַָָָמעצמּות
ׁשּבאין  התחּדׁשּות ּבדר הּוא ההתהּוּות ענין ּדכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָלהיֹות

.ֲערֹו

היצור  ועד העליונים הנאצלים מן בעליונים, כמו בתחתונים שוה העליונה ההשגחה גם
קרובו  עם ישראל ובפרט פרטיהם לכל שבדומם, קטן הכי

‰p‰Â אין ּבדר ׁשהיא להיֹות ההתהּוּות ׁשּבענין ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַ
ּכמֹו הּנה הם, ׁשוין וגׁשמּיּות רּוחנּיּות הּנה ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָערֹו

ית  העליֹונה ההׁשּגחה ּבענין ּבּתחּתֹונים כן ׁשוה היא ּבר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
לׁשבת, "הּמגּביהי ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבעליֹונים, ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָּכמֹו
ׁשּמגּביהי  ּדמּפני ּובארץ", ּבּׁשמים לראֹות ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּמׁשּפילי
לראֹות  מׁשּפילי הּוא ּכן על ,ערֹו ּבאין ׁשהּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלׁשבת,
על  ּפרטית ּבהׁשּגחה ׁשּמׁשּגיח ּבׁשוה, ּובארץ ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבּׁשמים
קטּנים  הּיֹותר והיצּורים מהּנבראים ואחד אחד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

מיּבעי  ּדלא ונבזים, אֹוד ׁשפלים ויצירתֹו ּדבריאתֹו ְְְְְִִִִִִִִֵָָָָֹ
הּיֹותר  היצּורים אחד ׁשל חּיּותֹו ּונטילת רּוחֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָיציאת
האילן  עלי צמיחת אֹו ּוזבּובים, ּביּתּוׁשים ּגם ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָקטּנים
ּכל  אּלא ּפרטית, ּבהׁשּגחה הּוא ּותליׁשתם הּׂשדה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָועׂשבי
וזחּול  ונּדף נתלׁש עלה ׁשל והּטלטּולים הּגלּגּולים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָעניני
עד  הּים ּודגי חּיֹות ׁשל וׂשיחתן ּובּיּׁשּוב ּבּמדּבר ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָּתֹולעת
הּכל  הּנה הּגדֹול, ׁשּבּים קטן הּיֹותר ׁשלׁשּול ׁשל ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּתנּועתֹו
הׁשּגחה  ׁשהיא העליֹונה ּבהׁשּגחה הּוא לּכל ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכאׁשר
ּדההׁשּגחה  והינּו היצּורים, ּכל ּפרטית ּפרטי ּבכל ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָּפרטית
העליֹונים  והּפרצּופים הּנאצלים מן מּקפת ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעליֹונה
קטן  הּיֹותר היצּור עד רּוחנית, צּורה ּבעל ּכמֹו רק ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשהם
הרי  ּדבדֹומם לבד, ּגוּיה ּבעל ּכמֹו ׁשהּוא הּדֹומם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָּבמין
הּצֹומח  ּבמין נראה ׁשהּוא ּכמֹו ּגלּוי נראית ּבלּתי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָנפׁשֹו
הּוא  הּדֹומם ּגם הּנה ּבאמת אבל החי, ּבמין ׁשּכן ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּומּכל
ׁשהּוא  ּדגּופֹו אּלא וקּיּומֹו, ּגּופֹו חּיּות זהּו אׁשר נפׁש ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָּבעל

ּבהׁשּגחה  הּוא הּכל הּנה הּצּורה, על ּגֹוברת ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהחמר
ׁשם  הּבעל מֹורנּו ׁשל ּבתֹורתֹו לֹומדים אנּו ׁשּכ ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָעליֹונה,
מדּבר  חי צֹומח הּדֹומם ּברּואי ּדכל עדן, נׁשמתֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָטֹוב
עניניהם  ּפרטּיּות ּפרטי ּבכל יתּבר מאּתֹו מׁשּגחים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻֻּכּלם
ּכּמה  מסּבב הּוא ּברּו והּקדֹוׁש מעלתֹו, לפי אחד ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָּכל
להּנברא, הּנֹוגע ּפעּלה איזה לפעל ּבכדי ועּלֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻסּבֹות
ּבמּוחׁש הּנראה ּפרטּיּות ּפרטי ּבהׁשּגחה הּוא ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹוהּכל
זֹורח  הּׁשמׁש אׁשר ּבהיר ּביֹום הּקיץ ּדבאמצע ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָמּמׁש,
המנענע  חזק רּוח מתעֹורר ּפתאם לפתע הּנה ּתקּפֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבכל
וקּׁש הּגּגֹות קׁש ּומפרק עלין ּכּמה ונתלׁשין האילן י עלי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ

ּומטלטלם  מּגּביהם הארץ ּפני על הּמתּגֹוללים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתבן
והיה  הרּוח נׁשקט רגעים איזה וכעבֹור למקֹום, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָמּמקֹום
מאּתֹו וסּבה עּלה היה חזק הרּוח ּדכּונת היה, ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָָֹּכלא
ּתבן  קּׁשי איזה ּופריקת האילן עלי ּתליׁשת לפעל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיתּבר
לאֹותֹו הּמתּגֹולל והּקׁש הּנתלׁשים העלים ּולטלטל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמהּגג
ּבׁשביל  יתּבר העליֹונה ההׁשּגחה ּגזרת ּכפי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמקֹום
הּתבן  קּׁשי אֹו העלים טלטּול ׁשּגם והינּו אלקית, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכּונה
ּפרטית, ּבהׁשּגחה הּוא ּבּׂשדה אֹו ּברחֹוב ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָהּמתּגֹוללים
קרֹובֹו עם ּוביׂשראל ּבכלל המדּבר ּבמין ׁשּכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּומּכל
הּוא  ּבהם יתּבר העליֹונה ּדהׁשּגחה ּבפרט ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָיתּבר
הּתפּלה  ענין ּכל ׁשּזהּו הענינים, ּכל ּפרטּיּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבפרטי
ּדצבא  הּנבראים ּבריאת ּבענין מקֹום ׁשל ּבׁשבחֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָלסּפר

ונפׁש, ּבגּוף צרּכם והסּפקת הארץ ּוצבא ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשמים

לחמה" לבהמה "נותן עם כללי, ענין שהוא מטר" לארץ "המכין בין הקשר מהו שאלה:
יתחזק  ומזה שוים, כולם שלגביו הפרטית השגחתו רואים שבזה אלא פרטי. ענין שהוא

ירצה". האיש ב־מרוצת־שוקי "לא ולכן בהוי'. הבטחון במדת
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‰¯B‡ÎÏc ּדוד אׁשר הּמפלאים הּׁשבחים מּובן אין ¿ƒ¿»ְְֲִִִֵֶַַָָָָֻ
הּקדֹוׁש את מׁשּבח הּׁשלֹום עליו ְֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמל
והיצּורים  הּנבראים לכל הּמזֹון מהסּפקת הּוא ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָּברּו
"הּמכין  ּכאמרֹו ּכאחד, קטּנים והּיֹותר ּגדֹולים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָהּיֹותר
לחמּה לבהמה הּנֹותן חציר, הרים הּמצמיח מטר, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָלארץ
לא  יחּפץ הּסּוס בגבּורת לא יקראּו, אׁשר ערב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹלבני
סמיכת  מּובן אינֹו ּדלכאֹורה ירצה", האיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָבׁשֹוקי
ּכללי  ענין הּוא כּו' לארץ ּדהּמכין לזה, זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָהענינים
מזֹון  הסּפקת אבל ּומדּבר, חי צֹומח ּברּואי לכל ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּנֹוגע

ּדענּינ  סֹופא ּומהּו ּפרטי, ענין הּוא עֹורב ּובני ה א הּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ
לפי  הּוא, הענין א ירצה". האיׁש בׁשֹוקי ְְְְִִִִֵֶַָָָֹ"לא
הׁשּגחה  רֹואים אנּו לזה והּדֹומה הּללּו ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבענינים
כל  "עיני ּוכתיב ׁשוין, הּכל יתּבר לגּביו ּכי ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹּפרטית,
ואמרּו ּבעּתֹו", אכלם את להם נֹותן ואּתה יׂשּברּו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאלי
אּלא  נאמר לא "ּבעּתם ב) מז, (ּכתּבֹות ז"ל ְְֱִֵֶֶַַַָָֹֻרּבֹותינּו
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש נֹותן ואחד אחד ׁשּכל מלּמד ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעּתֹו,
הּבּטחֹון  מּדת אדם ּבכל יתחּזק ּובזה ּבעּתֹו", ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּפרנסתֹו
ׁשּיהיה  הּבֹוטח נפׁש מנּוחת הּוא הּבּטחֹון ּדענין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבהוי',
לֹו והּנכֹון הּטֹוב ׁשּיעׂשה עליו ׁשּבטח מי על סמּו ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָלּבֹו
ּׁשּמפיק  ּבמה ודעּתֹו יכלּתֹו ּכפי עליו יבטח אׁשר ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבענין
החּיים  לבעלי ּגם ּכי יתּבֹונן האדם וכאׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָטֹובתֹו,
עניני  ּכל הּנה ּכן על אׁשר לחמם, את יּתן נמ ּוכים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהּיֹותר
לא  הּנה ּומּתנֹו, ּובמּׂשאֹו ּבעסקיו ּפרנסתֹו ּבכלי ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹהאדם
ׁשּלא  זאת עֹוד הּנה הּתֹורה, ּפי על רק ׁשּיהיּו ּבלבד ְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹזֹו
ּדבר  הּׁשעּורים ּומּלּמּוד ּבצּבּור מּתפּלה אֹותֹו ְְְְְְִִִִִִִַַַָיבלּבלּו
והינּו להתּבֹוננּות, ּפנּויה ׁשעה לֹו ולהיֹות ּביֹומֹו, ְְְְְְְְְִִַָָָיֹום
הּגּוף  מזֹון ּכמֹו הּמּדה ּבאֹותּה אצלֹו יהיּו הּנפׁש ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָּדמזֹון
עּקר  הרי מעלתֹו עצם מּצד הּנה ּדבאמת ּפנים, ּכל ְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעל
ּבעּקרים  ּכמבאר הרּוחני ּבּׁשלמּות הּוא אדם ׁשל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹענינֹו

עניני  ּבׁשביל לעבד ּגם ׁשּצרי אּלא ב, ּפרק ג ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמאמר
ּוכמֹו ּבלבד, ּכלי עׂשּית ּבאפן רק זהּו אמנם ּגּופֹו, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹצרכי
אבל  ּתעׂשה", אׁשר ּבכל אלקי הוי' ּוברכ" ְְֱֲֲֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכתּוב
והּוא  האמּתי, מהּׁשלמּות אֹותֹו לבלּבל צרי זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָאין
הׁשּגחה  ּבענין הּגמּור האמת ּבלבבֹו יקּבע ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּדכאׁשר
ּבבּטחֹון  ּבה' ויבטח ּומפרנס זן יתּבר ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּפרטית
ׁש"ּולא  הענין סמיכּות וזהּו נפׁשֹו. ּבעֹוזרי הוי' אז ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹּגמּור,
ּדפרׁש וגֹו', מטר" לארץ ל"הּמכין ירצה" האיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבׁשֹוקי
אׁשר  ירצה", האיׁש ׁשֹוקי מרּוצת ּבקּלּות "ולא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹרׁש"י
ּבכל  ּבמּוחׁש ּפרטית הׁשּגחה רֹואה אדם ּכל הּנה ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּבאמת

אלקּו ׁשרֹואים העסקים ּבעלי ּובפרט עניניו, ת ּפרטי ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ
מענינים  ענינים להם מזּדּמנים ּפעמים ׁשּכּמה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבמּוחׁש,
ׁשּירויחּו, ּבזה ּבטּוחים והיּו עסקיהם ּבאפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשֹונים
ּפעמים  ּכּמה וכן ,ההּפּו וׁשלֹום חס היה ְְְְִִֵַַַַָָָָָּולבּסֹוף
היה  מּזה ודוקא ּכלל לב עליהם ׂשמּו ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהענינים
הּמׁשּפילי  לׁשבת "הּמגּביהי וזהּו רב. ּבׁשפע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָּפרנסתם
ההתהּוּות  ׁשּבענין ּדכׁשם ּובארץ", ּבּׁשמים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלראֹות
ּגׁשמּיּות  הּנה לזאת ערֹו אין ּבדר ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹלהיֹות
הּוא  ההׁשּגחה ּבענין כן ּכמֹו הּנה הּמה, ׁשוין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָורּוחנּיּות
זה  ּומּׁשּום לׁשבת", "הּמגּביהי ׁשּזהּו ,ערֹו אין ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּבדר
ׁשּמׁשּגיח  ּבׁשוה, ּובארץ" ּבּׁשמים לראֹות "מׁשּפילי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנה
עצמּה זֹו והׁשּגחה ּפרטּיּות, ּפרטי ּבדר ּפרט ּכל ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָעל
הּמחׁשבה  ׁשּבענין ּדכׁשם וקּיּומֹו, הּנברא חּיּות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהיא
מחׁשבֹותיכם", מחׁשבֹותי לא "ּכי ּכתיב ְְְְְְְִִֵֶַַַַָֹלמעלה
מהּמחׁשבה  ּולמעלה ּדבר נעׂשה לא למּטה ְְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹּדמּמחׁשבה
נבראּו אחת "ּבמחׁשבה ּוכמאמר ּדבר, נעׂשה ְְְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָָהעליֹונה
ּדההׁשּגחה  ההׁשּגחה, ּבענין הּוא ּכן העֹולמֹות", ְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָּכל
הּתחּתֹונים  מעׂשה וכל וקּיּומֹו, הּנברא חּיּות היא ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָעצמּה

למעלה. ונחקקים ְְְְִִֶַָָעֹולים

שבין  הדרגות חילוקי זה. על זה ופועלים נבדלים דברים מחברים ושמיעה ראיה כחות
שמיעה  ע"י וכן הדומם, עם להתחבר האדם שכל יכול הראיה ע"י ועכ"ז דצח"ם,

פרטית. השגחה – דלמעלה העין מזה. זה נבדלים אדם בני ב' מתחברים

ÌÓ‡ אזן "הנטע אֹומר זה על הּׂשכל, אל זאת לקרב »¿»ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
ּדלכאֹורה  יּביט", הלא עין יצר אם יׁשמע, ְְְֲֲִִִִִֵַַָָֹֹֹהלא
ּוׁשמיעה  ּדראּיה אּלּו ּכחֹות ׁשני ּתפס מה מּפני מּובן ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹאינֹו
לפי  הּוא הענין א ּדוקא, ואזן ּדעין האברים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּוׁשני
הענינים  ּבהבנת ּכללי הּקׁש ּכדי ּבהם יׁש הּללּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבּכחֹות
למּטה  ּבאדם מׁשל, ּדר על זה ויּובן למעלה. ׁשהם ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכמֹו
ּדברים  המחּברים ּכחֹות הן ּוׁשמיעה ּדראּיה הּכחֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֹֹהרי
לאחדים  להיֹות לגמרי מּזה זה ונפרדים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָהּנבּדלים
הּנפרדים  הּדברים ׁשני אׁשר ּכזה ּבאפן מּמׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּומיחדים

זה  מתאחדים ׁשהם זאת לבד הּנה מאּלּו אּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹונבּדלים
והינּו זה, על זה ּפֹועלים ׁשהם זאת עֹוד הּנה זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹעם
ּכן, ּגם הּתנּועה ּבכח ּגם להיֹות יכֹול ההתאחדּות ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָֹּדענין
את  הּתֹופסת הּיד הרי ּבידֹו ּדבר איזה ּתֹופס ּכאׁשר ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּוכמֹו
ּבהתאחדּות  לאחדים והיּו הּכלי עם מתאחדת ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָהּכלי
לבד  הּנה ּוׁשמיעה, ּדראּיה ׁשּבהּכחֹות והּיתרֹון ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹמּמׁש,
זה  ונבּדלים נפרדים ּדברים ּומחּברים ׁשּמאחדים ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָֹזאת
ּתחּלה  הּנפרדים הּדברים אׁשר ּפֹועלים הם הּנה ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּזה,
מהם  אחד ּכל הרי ּוׁשמיעה ּדראּיה הּכחֹות ידי על ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּנה
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הענין.ה. בסוף שנאמר
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חֹומה  רֹואה האדם ּכאׁשר מׁשל ּדר ועל ּבזּולתֹו, ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּפֹועל
והּצּיּור  החֹומה הרי ׁשּיהיה צּיּור איזה אֹו אבן ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָאֹו
ּבמחֹו הּדבר ונחקק אֹותֹו ויֹודע האדם ּבמח ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹמצטּירים
ּדהגם  אצלֹו, הּדבר ּכׁשאין ּגם ׁשראה הּדבר אֹותֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּזֹוכר
היא  ּדהאבן ּכלל, האדם מעלת ּבער אינּה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהאבן
וחי, צֹומח מדרגֹות יׁש ּוביניהם מדּבר והאדם ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּדֹומם
ּבער מבּדל וחי לזה, זה ּבער הן ודֹומם ּדצֹומח ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻוידּוע
הפלאה  מּובן מּזה אׁשר מהּדֹומם, ׁשּכן ּומּכל 2מהּצֹומח ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

וכּנ"ל  ,ערֹו ּבאין ׁשהּוא הּדֹומם על המדּבר ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַַַמעלת
החמר  ׁשהּוא ּגּופֹו אבל נפׁש ּבֹו ׁשּיׁש הגם ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּדבהּדֹומם
נּכרת  ּדנפׁשֹו ּבהּצֹומח כן לא נפׁשֹו, על לגמרי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹמכּסה
הּנה  החמרי ּדגּופֹו והינּו ּבהּדֹומם, ׁשּנּכר מּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָיֹותר

ּכלל  מכּסה אינֹו חמרֹו הּוא 3עצם ּוביֹותר נפׁשֹו, על ּכ ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשֹולטת  וגם יֹותר נּכרת החּיּונית ּדנפׁשֹו החי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַּבמין
וחי  צֹומח ּבין ּדההפרׁש ּגּופֹו, חמר על ידּועה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבמּדה
היא  מעלתֹו עּלּוי ּבתכלית ּגם הּנה ּדהּצֹומח ּבזה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָהּוא

הּמתיחס ּגּופני יפי ואינּהרק ּבלבד הּגּוף מעלת אל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ
הּצֹומח  מעלת ּדהּנה הּנפׁש, אל הּמתיחסֹות ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַמהּמעלֹות
הּדֹומם  ּבמיני ּגם יׁשנם אׁשר סגּלה עניני הן וריח ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻּבטעם
ׁשל  הּפרטית מעלתֹו ּכן אם ּכן, ּגם החּיים ּבעלי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָוגּופי
הּנֹוטה  ּגּופנית מעלה ׁשהיא חּיּוני ּביפי היא ְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּצֹומח
היא  החּיים ּבעלי ּומעלת הּדֹוממים, מעלת אל ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַיֹותר
חּיֹות  ּוכמֹו הּנפׁש, מעלת אל יֹותר הּמתיחסים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבענינים
הּוא  ּבכללּותֹו ׁשהּׂשכל ׂשכל, ּבהן ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּפקחֹות
ׂשכל  הּוא חּיים הּבעלי ׁשּׂשכל היֹות ועם הּנפׁש, ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַמּמעלת
אבּוס  וחמֹור קנהּו ׁשֹור "ידע ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹהּנקנה,
המדּבר, למין ּתֹוכחה ּדברי זה הרי מקֹום מּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבעליו",
מּצד  האדם ּכי א ּפרק ג מאמר ּבעּקרים איתא ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּדהּנה
והּיתרֹונֹות  הּמעלֹות להּכיר צרי ׁשּבֹו הּׂשכל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָמעלת
ענין  וכל מהּנבראים, ואחד אחד ּבכל ׁשּיׁשנן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהּטבעּיים
חכמה  ּבֹו להֹוסיף צרי הּברּואים ּבאחד רֹואה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָׁשהאדם
מאמר  מבאר הּוא ּובזה האדם, מעלֹות ּבעניני ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָודעת

ז"ל ב)רּבֹותינּו ק, "מאי (עירּובין חּייא רּבי מאמר , ֲִִִֵֵַַַַַַָ
לה)ו ּדכתיב  הּׁשמים (אּיֹוב ּומעֹוף ארץ מּבהמֹות מּלפנּו ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

היינּו ּתֹורה נּתנה "אלמלא יֹוחנן רּבי ּומאמר ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָיחּכמנּו",
החי  הרי ּכן אם מּנמלה", וגזל מחתּול צניעּות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלמדין
מעלת  אל יֹותר נֹוטה הּוא הרי חמרי ׁשהּוא ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָעם
ּבטבעֹו ׁשהּוא ּבלבד החי טבע רק זהּו אמנם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָהּנפׁשית,
להם  הּנּתֹוסף ׂשכל ּבהן יׁש ׁשּבחּיֹות והּפקחין ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָחּיּוני,

ידע  לא ּד"יׂשראל להאדם הֹוכחה הוי ולכן לזמן, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹמּזמן
מבּדל  הּוא המדּבר הרי זה עם אבל התּבֹונן", לא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֻעּמי
ּומּכל  ּבפרט, ּומהּדֹומם ּבכלל חי צֹומח מהּדֹומם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָלגמרי
ׂשכל  עם הּדֹומם מתחּבר הראּיה ידי על הּנה ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמקֹום

הי  ועם האבן האדם, ׁשּנמצאת זה אין ׁשההתחּברּות ֹות ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
נמצא  ׁשהיא ּכמֹו האדם ּבׂשכל מּמׁש ּבפעל החֹומה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאֹו
מצטּיר  הרי מקֹום מּכל הּיד, ּבתפיסת האבן מּמׁשּות ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּגּוף
ידֹו ועל ׁשּבֹו הּׁשמיעה ּבכח הּוא וכן ּבׂשכלֹו, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹונחקק
נבּדלים  צּורה ּבעלי ׁשני ׁשהם אדם ּבני ׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמתחּברים
ׁשל  ודּבּור קֹול מתחּבר הּׁשמיעה ידי ׁשעל מּזה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָזה
מּמּנּו נבּדל הּוא ׁשהּזּולת ּדהגם ׂשכלֹו, עם ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַהּזּולת
נפׁשֹו, ּובהּלּו ּבּמּדֹותיו וכן ּובדעּתֹו ּבינתֹו ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָּבחכמתֹו
איזה  אֹו חכמה ּדבר איזה ׁשֹומע ּכאׁשר מקֹום ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּכל
עם  הּזּולת ׁשל ודּבּור הּקֹול מתחּבר הרי טֹובה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָמּדה
ּומאיר  הּדבר את ּומּׂשיג ויֹודע ׁשּלֹו הּׂשכלית ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנפׁש
זֹו התאחדּות הּנה ּובאמת זּולתֹו. עם ּומתאחד ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָּבׂשכלֹו
מהרֹואה  ּפֹועלים הם ּוׁשמיעה ּדראּיה הּכחֹות ידי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשעל
ּכח  ּבענין וכן הרֹואה, על ּומהּנראה הּנראה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹעל
יצר  ואין חֹומד", והּלב רֹואה "העין ּוכמאמר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּׁשמיעה,
ׁשהּדבר  הרי רֹואֹות, ּׁשעיניו ּבמה אּלא ׁשֹולט ְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהרע
ּגם  הּוא וכן ּבהרֹואה. ּפֹועל הראּיה, ידי על ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּמתחּבר
אלקּות  ראּית וכן מחּכימֹות, אֹותּיֹות ּוכמֹו ְְְְֱִִִֵַַַֹּבּטֹוב,
הּנראים, הּגׁשמּיים הּדברים ידי על ּדוקא הּוא ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָּבמּוחׁש,
הּׁשמיעה  ּבענין וכן ּפרטית. הׁשּגחה ּבענין ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָוכּנ"ל
יכֹול  הּזּולת ׁשל ׁשהּדּבּור הרי בדּברֹו", יצאה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּד"נפׁשי
ידי  על הּוא ּדהתחּברּות הּנפׁש, ּכלֹות ׁשל הענין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹלפעל
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּנראה, ּבּדבר ּפֹועל הרֹואה וכן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשמיעה,
עין  טֹוב ּדכאׁשר ,"יבר הּוא עין "טֹוב ט) כב, ְְְֲִִִֵֶַַַָֹ(מׁשלי
הּיתרֹון  הּוא ּדבזה ּברכה, ממׁשי ּדבר איזה על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמּביט
ּדׁשני  ההתחּברּות הּוא ידם ּדעל ּוׁשמיעה, ראּיה ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹּדכחֹות
למעלה  הּוא מּזה הּדגמא אׁשר לגמרי, נפרדים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּדברים
ׁשרֹואה  יּביט", הלא עין יצר אם יׁשמע הלא אזן ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹ"הנטע
עניני  וכל ּופרט, ּפרט ּכל על ּומׁשּגיח ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָּכביכֹול
ּכללּות  ענין וזהּו למעלה. ונחקקים עֹולים ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָהּתחּתֹונים
טעמא  ּומהאי ּפרטית, הׁשּגחה ׁשהיא למעלה עין ז ענין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ּכחֹות  להיֹותם ּוׁשמיעה, ּדראּיה הּכחֹות ׁשני ְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹּתפס
עיני ּפקח ּוׁשמע, אזנ אלקי "הּטה וזהּו ְְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָֹהמחּברים.
ּבּגֹולה, יׂשראל ׁשל לּצלן רחמנא הּׁשממה ּגדל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּוראה"

צר. מּני לחּלצם לעזרתם ְְְְִִֶַָָָָֹּובא
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.Ê'eke izxn` `l df xeara 'eke ycegÎy`xn leki
.jiptl migpen להניח אז גם יכולים הרי לכאורה,

לפניך" "מונחים אך, והמינים? המצות ועליה קערה
ולא  התורה, על־פי מונחים שהם כפי הכוונה
ערבית  תפילת זמן שדוחים ידועים "רבנים" כהוראת
הרי  "סאפער" ערב ). (ארוחת "סאפער" זמן מפני
יכולים  ערבית תפילת ואילו בזמן, לאכול מוכרחים
בענינים  וכך "סאפער"... לאחרי או לפני או לדחות
בהתאם  הענינים בכל להתנהג צריך יהודי אחרים.
לא  תורה, על־פי לפניך", "מונחים זהו ערוך'. ל'שולחן
לך, אומר שלך שהשכל כפי לעשות רוצה שאתה מה
לא  זהו באמת שלך. השכל שזה אומר שאתה או
של  והרצון שהשכל אומר, הרמב"ם כי שלך, השכל
בכך  תורה. על־פי הוא שהדבר כפי רק הם יהודי

הרמב"ם  עד 17מסביר אותו "כופין של ההלכה את
מה  רק יהודי כל רוצה שבאמת אני". רוצה שיאמר
ענינים  כמה שישנם אלא תורה, על־פי שהוא
שמושפעים  עד אומר, אחר שמישהו מה על שחוזרים
– לפניך" "מונחים היא לכך העצה כוזבות. מדיעות

תורה. על־פי שהוא כפי רק יהיה דבר שכל
.Á.ikp` oc eceari xy` iebd z` mbe

:dl`yבלאו־ הרי ה"דן", ענין את צריכים למה
"ואחרי־כן  שאומרים כמו גדול, ברכוש יצאו הכי

גדול". ברכוש יצאו
:daeyz כי לענין, מתאימה אינה זה בסגנון השאלה

שיהיה  מה ע"ה אבינו לאברהם הקב"ה סיפור הוא
ובו  מלכויות, בד' ישראל של בשעבודם הזמן במשך
בעבודה  ג) נכריה. בארץ ב) גירות. א) נושאים: חמשה
גדול. ברכוש היציאה ה) המענים. דין ד) ועינוי.
אנכי", ל"דן זקוקים למה לשאלה מקום אין ממילא
זרעו  עם שיהיה מה הנושאים מחמשת אחד שהוא
צדקנו  משיח יבוא כי עד ע"ה אבינו אברהם של

ממש. בקרוב
הגוים  את השי"ת ידון מדוע הדבר בפירוש אמנם,
מסר  בעצמו הקב"ה הרי בגלות, אצלם שבני־ישראל

במדרש  שמצינו הוא הענין בידם? שהקב"ה 18אותם
בקושי  בישראל התנקמו אשר על הגוים את ידון
תיקוני  בעניני תועלת לשם לא כלומר, השעבוד.

פרך  בעבודת לענותם כדי כי־אם וישובה .19המדינה
הכתוב  פירוש יעבודו 20וזהו אשר הגוי את "וגם

הגוי  על היא "יעבודו" באמרו שהכוונה אנכי", דן
"אשר  הכתוב את לפרש ויש ישראל, את המעבידים
הגוי, את העובדים בני־ישראל על שמוסב יעבודו"
עובדים  והיו ובמצרים, באשור שהיו ישראל כמו
אותם. יושיעו ומצרים שאשור בהם ובוטחים אותם
כל  ידעו אז ומצרים, אשור את דן כשהקב"ה  ֵאבל
וכן  ויגאלו. תשובה ויעשו הישועה, לה' רק כי ישראל
באשור  הבוטחים כאלו שיש הזו, המרה בגלות הוא
על־ תבוא ישראל של שישועתם וחושבים ובמצרים
גדול, בדין ומצרים אשור את דן הקב"ה הנה ידם,
חטאיהם  עבור עונשים להם שמגיע מה על נוסף
יראו  ישראל שבני כדי גם נידונים הם הרי ופשעיהם,
רצוץ', קנה 'משענת הם בהם, בוטחים שהם שאלו
משיח  על־ידי בקרוב השי"ת ויגאלנו תשובה, ויעשו

צדקנו.
.Ë בני־ישראל של הראשונה מסירות־נפשם

לים  קפצו בני־ישראל ים־סוף, בקריעת היתה
עול, קבלת של הענין היה במצרים נפש. במסירות

ולבושם  לשונם שמם את שינו שלושת 21שלא ,
אחד  בני־אדם סוגי המבדילים העיקריים הדברים
יצחק  אברהם היהודי, בשם כשקוראים מהשני.
ומתנהגים  היהודית הגלות בשפת ומדברים ויעקב,
הם  ישראל בני אז ופיאות, זקן יהודית, בהנהגה

ישכון" לבדד "עם של חבר 22במעמד אז להיות קשה ,
ללכת  ממנו מונע וזה שמים, מלכות עול לפורק
הדבר  עלה במצרים לבני־ישראל שונים. למקומות
ביותר, הגדול בקבלת־העול זאת עשו והם רב , בקושי
בקבלת־ רק לעשות צריך יהודי כך 'מדוע'. שום בלי
ועל־ידי  עשו. אכן הם וכך 'מדוע', לשאול בלי עול

ה'" אל ישראל בני בה'23ה"ויצעקו אמונה מתוך
לא  חזק, להיות צריך שיהודי עול, קבלת ומתוך
– שלו הגלות ושפת והנהגת לבושו שמו, את לשנות

לגאולה. זכו
.È ואמונה אמונה, בבחינת ישראל היו במצרים

קטנות. בבחינת היא
:dl`y?מקיף בבחינת היא שאמונה מפני כך זה האם
:daeyz למרות ענינים. שני הם ו'מקיף' 'קטנות'

'קטנ  הוא ה'פנימי' ו'מקיף', 'פנימי' ות',שבענייני
של  והמדריגה הבחינה אך, 'גדלות'. הוא וה'מקיף'

הן. שונות – השגה של בענין ו'פנימי' 'מקיף'
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בכוחות  כמו: ו'מקיף', 'פנימי' ענין כל שהרי,
מהחכמה  – בספירות ועונג; רצון ושכל, מדות – הנפש
'ממלא  – הכלליים בעולמות הכתר; וספירת ולמטה
– הפרטיים ובעולמות עלמין', כל ו'סובב עלמין' כל
ומקיפים, פנימיים הם אלה שכל ובי"ע, אצילות
בכל  'גדלות', הם והמקיפים 'קטנות', הם והפנימיים
ממה  לגמרי, אחר ענין הוא השגה של ה'מקיף' זאת

'מקיף'. בבחינת היא שהאמונה
מכה  השגה של ש'מקיף' היא ההבדל ונקודת
ה'מקיף' הנעלמת, ההמשכה את ומרחיב  ב'פנימי'
האמונה  של ה'מקיף' ואילו ב'פנימי', השכלה מוסיף
שני  להיות שיכול עד שבאמונה, ההפלאה את מגביר

קריא" ו"רחמנא "גנבא" אחד, בנושא ואילו 24הפכים .
היא  מהותה עצם בכל  שהאמונה היא הכוונה כאן

"קטנות".
:dl`y?'גדלות' בבחינת היא האמונה ואם
:daeyz בבחינת היא מהותה בעצם 'אמונה'

חכמה  שהוא רבנו ממשה גדול לנו ומי 'קטנות'.
היא  ידיעא', 'חכמה היא דאצילות' 'חכמה דאצילות,
'קטנות'. הוא האמונה ענין זאת, בכל הכל. יודעת

דכתיב  רז"ל 25והראיה, ואמרו וגו', יאמין" 26"פתי

גדלות  במדריגת היה והוא רבנו, משה על מוסב שזה
אלא  'קטנות', היא מהותה בעצם 'אמונה' האמונה.
שאי־ הנפש, ופנימיות בעומק מושרשת שה'קטנות'
אם  האמונה, של הישרה מהדרך ח"ו לנטות אפשר
על  המכסות בשריות תאוות של בלבולים על־ידי לא
מתגלה  הכיסוי, את כשמסירים – והראיה האמונה.
דבר  ששום כזה במקום מושרשת היא כי האמונה.

המאמר  תוכן וזהו אותה. לשרש בכוחו אין 27בעולם

הוא". ישראל – שחטא "אף־על־פי
.‡È שלמה "ר' הנקרא שלמה, ר' החסיד

ר' מדודו שמע עוגות]", לעקעכמאכער[=עושה
נושא־חן  הראשונות 28גבריאל מה'תורות' אחת ,

אשר  אלקיך ה' "אנכי נ"ע: הזקן מאדמו"ר ששמע
וגו' צריך 29הוצאתיך" והיה החידוש, מהו – לכאורה .

כמו  יותר, גדול חידוש שהוא "שהבאתיך" לומר
ואביא 30שכתוב  נשרים כנפי על אתכם "ואשא

ברצון  הולך לא האדם לגלּות ותירץ: אלי"?  ָאתכם
סיבות, של שלם השתלשלות סדר קיים עצמו,

לשם  בגלות יהודים מביא הסיבות מסבב שהקב"ה
בעצמו. האדם רוצה הגלות, מן לצאת ואילו כוונה.
כך  לשם ללכת, ולאן לצאת איך יודעים שלא אלא

הוצאתיך". "אשר וזהו מלמעלה. להוראה זקוקים
אותה  להבין צריכים הרבי, של זו 'תורה'
אותו  מובילה העליונה שההשגחה יהודי כל ב'עבודה'.
מה  כוונה, לשם שזה לדעת עליו לשניה, אחת ממדינה
שהשי"ת  החדש במקום ועבודה בתורה לפעול שעליו

לשם. אותו הביא
להודות  צריכים החסידים, כל חסידים, אנחנו
את  לנו נתן יתברך שהוא מה חינם, חסדו על להשי"ת
חסידי  אנחנו, וביחוד ה'מגיד', ואת הבעל־שם־טוב
אותנו  שזיכה על להשי"ת ולשבח להלל צריכים חב"ד,
תגן  זכותם נ"ע שלנו הרביים של הגדולים במאורות
החיים. דרך את לנו המראים ישראל, כל ועל עלינו

במשך  ללכת, ואיך ללכת היכן ידעו לא זה, לפני
– מהבעל־שם־טוב החל – לערך השנים מאתיים

ללכת. ולהיכן ללכת איך לנו הראו
.·È כתוב שלנו הזמן ההיא 31על בעת "והמשכיל

כלל. לדבר ולא לשתוק הכוונה אין – "ידום" ידום".
בקשר  לומר שצריכים מה אחת פעם לומר – אלא
יום  כל הדברים את לפרש צורך אין ההיא". ל"בעת
כמו  "ידום", להיות צריך אלא השמנה', ב'אצבע

קדושי 32שכתוב  ואביהוא, כשנדב  אהרן". "וידום
ה'" לפני "בקרבתם רק היה ענינם שכל ,33עליון,

אהרן". "וידום אז "וימותו", עליהם ונגזר
הגאולה, ערב  של בזמן ההיא", בעת "והמשכיל
ומזכך  מנקה שהשי"ת משיח, חבלי של ההיא" ה"עת
ו"בעת  החוטאים, האנשים ואת החטא עולם את
ישראל  כלל של קדושי־עליון על גם נגזרו ההיא"
"וידום". של הזמן זה הרי ירחם, ה' – קשות גזירות
אך  מוכה, – הלב  ואומץ פצוע, הלב  מבולבל, הראש

"וידום".
מוכרחים  פתיים, להיות אסור זה כל אחרי ברם,
ולראות  פקוחות, בעינים האירועים כל על להסתכל
האלה  הדברים שכל מה המשמעות של האמת את
מה  לעשות לציית, וצריכים ומכוונים, מביעים
להיות  עלול כי ולדחות, לחכות לא מאתנו, שדורשים
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כל  'לקחת' צריכים שחסידים כך, על דובר  פעם
שמבינים  במה להסתפק שלא כלומר, בפנימיות. דבר
בהשקפה  שמבינים מה כאשר גם ראשונה, בהשקפה
על  גזר שהשי"ת מה כל מאד. הרבה הוא ראשונה
החומרה  כל עם הגאולה, ערב  בימי הימים", "אחרית
בפנימיות  להבין צריכים חסידים – משיח חבלי של
חרפה  זו הרי טיפש, כשהוא חסיד בכך. ולהתעמק

ובושה.
זאב  ור' משה ר' המפורסמים החסידים מהאחים

ווילנקר  שהיה 34נ"ע למרות משה, ר' החסיד הרי ,
אתם  בא היה לא המתנגדים, עם גם ונפגש  סוחר
"ילדים", בפיו: מרגלא היה ובכלל בשקלא־וטריא,
שחור, או לבן זקן בעל איש זה היה אם גם הבדל, בלי
יותר  מעורב היה זאב, ר' החסיד אחיו זקן". עם "ילד
אינך  מהמתנגדים: לסוחרים אומר והיה הבריות, עם
אך  נו; שמים, ירא אינך תדע; מהיכן ללמוד, יודע

טיפש?! גם אתה מדוע
.‚È.dcbd:פירושים שני ישנם הגדה, שם בקריאת

ה'צמח  איגוד. מלשון ב) המשכה. הגדה, מלשון א)
בזה. ענינים שלשה במאמר מפרש צדק'

.„È באמירת עומדים היו לא ליובאוויטש: מנהגי 
וכו'. שפוך

חוץ  המזון. ברכת אחרי – אליהו של כוסו מזיגת
לפני  אליהו של כוסו מוזגים שהיו ידועים מזמנים

המזון. ברכת
של  הכוס את בעצמו אדמו"ר כ"ק מזג זו (בשנה
ב'). בליל והן א' בליל הן המזון, ברכת ולפני אליהו

לפתוח  והולכים נרות לוקחים הכוס, מזיגת ואחרי
הדלתות  כל לחוץ את היוצאת הראשונה הדלת עד

השלוחים  של לשובם מחכים "שפוך", ואומרים
את  אומרים – כשחוזרים הדלתות. את לפתוח שהלכו

ההלל.
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ביכלתה  שאין היהודי, בהווה או בעבר קשורה שאינה באירופה עיירה או עיר כמעט לך אין
יהודים. של ודמע דם רוויים אינם ואדמתה ושאבניה היהודית, ההיסטוריה מן קטע לספר
דמויות  עינינו לנגד ומחיים זכרונות, מעוררים מסוימות ועיירות ערים של בלבד שמותיהם

טובים. ומעשים בתורה בגדלות הדורות במשך שהצטיינו דגולים אישים של מאירות

תנועות  המייצגות ועיירות ערים יש אך היהודית, בהיסטוריה משלה פרק יש ועיירה עיר לכל
ליובאוויטש, מהווה כזאת – עיירה יותר: נכון – עיר היהודיים. בחיים שלמים וחלקים שלמות
חב"ד  נשיאי דורות ארבעה של מושבם כמקום וחודשיים, שנה ושתים מאה במשך ששימשה,

אחרות. ובמדינות רוסיה במרחבי חסידיה אלפי מאות על החב"דית לחסידות וכמרכז

הכל  בסך היא ה"תניא", בעל נ"ע, זלמן שניאור הזקן אדמו"ר ידי על שנוסדה חב"ד חסידות
שנה  175 מרכזה 1בת היה – חדשים ועשרה שנה ושתים שבעים של שבתקופות הדבר פירוש .

למעשה  נולדה שם בליוז'נא, המרכז היה ייסודה בראשית בגולה. שנדד או אחר במקום חב"ד של
הזקן. אדמו"ר של בשמו אחר מקום מכל יותר הקשורה  לליאדי, עבר יותר מאוחר חב"ד. חסידות
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וכבוד  נעזבה ליובאוויטש כאשר הראשונה, העולם מלחמת בזמן תרע"ו, חשון י"ח ְִלמן
מקום  ליובאוויטש להיות חדלה – משפחתו עם משם לעקור נאלץ נ"ע [=מהורש"ב] אבי קדושת
חב"ד, חסידות עם קשור לעד ישאר "ליובאוויטש" השם ברם, חב"ד. ומרכז האדמו"רים מושב

היהודית. בהיסטוריה מפואר פרק ויבטא נעימים, זכרונות תמיד יעורר

שניאורסאהן  משפחת לאדמו"רי השני הדור למן שרק העובדה שלמרות הדבר, אופייני
תקופת  מראשית כבר הרי – חב"ד חסידות והתפתחות תולדות עם הדוק קשר ליובאוויטש קשורה
"נסתרים", כאשר מקומה את היא תפסה לכן, וקודם בכלל החסידות מיסוד ואולי חב"ד, יסוד

הדרך  את וסללו היהדות בחיי פעלו שונים וכיוונים מסוגים וצדיקים להופעת "מקובלים"
הקדוש. הבעלֿשםֿטוב

ומאוחר  הנסתרים הצדיקים בחיי תחלה נכבד, כה מקום לתפוס ליובאוויטש נועדה בכדי לא
מקום  המיוחד, הגיאוגרפי מעמדה בגלל הייתה, ליובאוויטש חב"ד. וחסידי אדמו"רי בחיי יותר
לתורה  מוחלטת והתמסרות החיצוני העולם מן התנזרות לשם שארֿרוח בעלי לאנשים המתאים
של  הטהורים המוסריים העקרונות על המבוססים חדשים חיים של התחלה לשם או ה', ועבודת

התורה.

ושוכנת  אורשה) במחוז ואחרֿכך בבינוביץ, (במחוז מוהילוב בפלך הנמצאת ליובאוויטש
של  מראה לה ששיוו גדולים יערות ומתמיד מאז מוקפת היתה הלבנה, שברוסיה דנייפר נהר על
משיכה  נקודת ליובאוויטש נעשתה כך התבודדות. תחושת לתושביה והעניקו מבודד, מקום

ובריאתו. ה' אל ולהתקרב לנפשם להתייחד שרצו  לאנשים

עליה  והטביעו ליובאוויטש עם גורלם את קשרו רבים נסתרים שצדיקים לעובדה הסיבה זו
מתרשמים  ייסודה, מראשית ליובאוויטש, של תולדותיה אל המתוודעים שאנשים עד חותמם, את

יהודיים. חיים של ומותח מרתק בפרק הקשורה אגדית, כעיר ממנה

מעניינת, יהודית באישיות קשורה הרחוקֿרחוק, בעבר ליובאוויטש, של ייסודה פרשת
צדיקים  אותם על ונמנה  מאיר, רבי היה האיש שם לזמננו. עד הדורות במשך נשכח לא ְִֶָׁשזכרּה
להניח  כיֿאם הישן, מגוריו במקום להישאר רצה שלא כיוון כפיהם. יגיע על רק לחיות שרצו
והלך  עירו את נוספות , משפחות שלש עם יחד עזב, – נוספים יהודים וקיום לקיומו חדש בסיס
היה  שחלומו נראה כפים. מעמל ולהתפרנס שם להתנחל כדי נידחת פינה שהיא איזו לחפש
והגיע  ליובאוויטש אדמו"רי ידי על מכן לאחר רבות שנים שאומץ רעיון יהודי, כפר להקים
להגשמת  מאד התאים ליובאוויטש, קמה עליו שנבחר, השטח ביותר. מעשי לשלב עלֿידם
התמסרו  אתו שהלכו והמשפחות מאיר רבי נהר. של לחופו ונמצא יערות מוקף היה שכן הרעיון,

בתים. להם ובנו ביער עצים חטבו לעבודה: מיד

ברם, ידוע. לא – שם לו לתת מייסדיו חשבו בכלל אם – ייסודו  עם הקטן הישוב של שמו
ולאפיין  לסמל נועד מאיר, רבי ידי על שנוסדה למושבה יותר מאוחר שניתן "ליובאוויטש", השם

המייסד. של אישיותו את

לאינםֿיהודים. ואף ליהודים, הגדולה באהבתו במיוחד מאיר רבי הצטיין המסופר, לפי
הפתגם: שגור היה בפיו אהבה. גילה אחרים כלפי וגם מוגבלת, בלתי הייתה שלו ישראל אהבת

ובר  הימנו", נוחה המקום רוח – הימנו נוחה הבריות שרוח ממי "כל נוחה הבריות שרוח ור
אחד. לכל ובחסד בידידות שמתייחס
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וכבוד  נעזבה ליובאוויטש כאשר הראשונה, העולם מלחמת בזמן תרע"ו, חשון י"ח ְִלמן
מקום  ליובאוויטש להיות חדלה – משפחתו עם משם לעקור נאלץ נ"ע [=מהורש"ב] אבי קדושת
חב"ד, חסידות עם קשור לעד ישאר "ליובאוויטש" השם ברם, חב"ד. ומרכז האדמו"רים מושב

היהודית. בהיסטוריה מפואר פרק ויבטא נעימים, זכרונות תמיד יעורר

שניאורסאהן  משפחת לאדמו"רי השני הדור למן שרק העובדה שלמרות הדבר, אופייני
תקופת  מראשית כבר הרי – חב"ד חסידות והתפתחות תולדות עם הדוק קשר ליובאוויטש קשורה
"נסתרים", כאשר מקומה את היא תפסה לכן, וקודם בכלל החסידות מיסוד ואולי חב"ד, יסוד

הדרך  את וסללו היהדות בחיי פעלו שונים וכיוונים מסוגים וצדיקים להופעת "מקובלים"
הקדוש. הבעלֿשםֿטוב

ומאוחר  הנסתרים הצדיקים בחיי תחלה נכבד, כה מקום לתפוס ליובאוויטש נועדה בכדי לא
מקום  המיוחד, הגיאוגרפי מעמדה בגלל הייתה, ליובאוויטש חב"ד. וחסידי אדמו"רי בחיי יותר
לתורה  מוחלטת והתמסרות החיצוני העולם מן התנזרות לשם שארֿרוח בעלי לאנשים המתאים
של  הטהורים המוסריים העקרונות על המבוססים חדשים חיים של התחלה לשם או ה', ועבודת

התורה.

ושוכנת  אורשה) במחוז ואחרֿכך בבינוביץ, (במחוז מוהילוב בפלך הנמצאת ליובאוויטש
של  מראה לה ששיוו גדולים יערות ומתמיד מאז מוקפת היתה הלבנה, שברוסיה דנייפר נהר על
משיכה  נקודת ליובאוויטש נעשתה כך התבודדות. תחושת לתושביה והעניקו מבודד, מקום

ובריאתו. ה' אל ולהתקרב לנפשם להתייחד שרצו  לאנשים

עליה  והטביעו ליובאוויטש עם גורלם את קשרו רבים נסתרים שצדיקים לעובדה הסיבה זו
מתרשמים  ייסודה, מראשית ליובאוויטש, של תולדותיה אל המתוודעים שאנשים עד חותמם, את

יהודיים. חיים של ומותח מרתק בפרק הקשורה אגדית, כעיר ממנה

מעניינת, יהודית באישיות קשורה הרחוקֿרחוק, בעבר ליובאוויטש, של ייסודה פרשת
צדיקים  אותם על ונמנה  מאיר, רבי היה האיש שם לזמננו. עד הדורות במשך נשכח לא ְִֶָׁשזכרּה
להניח  כיֿאם הישן, מגוריו במקום להישאר רצה שלא כיוון כפיהם. יגיע על רק לחיות שרצו
והלך  עירו את נוספות , משפחות שלש עם יחד עזב, – נוספים יהודים וקיום לקיומו חדש בסיס
היה  שחלומו נראה כפים. מעמל ולהתפרנס שם להתנחל כדי נידחת פינה שהיא איזו לחפש
והגיע  ליובאוויטש אדמו"רי ידי על מכן לאחר רבות שנים שאומץ רעיון יהודי, כפר להקים
להגשמת  מאד התאים ליובאוויטש, קמה עליו שנבחר, השטח ביותר. מעשי לשלב עלֿידם
התמסרו  אתו שהלכו והמשפחות מאיר רבי נהר. של לחופו ונמצא יערות מוקף היה שכן הרעיון,

בתים. להם ובנו ביער עצים חטבו לעבודה: מיד

ברם, ידוע. לא – שם לו לתת מייסדיו חשבו בכלל אם – ייסודו  עם הקטן הישוב של שמו
ולאפיין  לסמל נועד מאיר, רבי ידי על שנוסדה למושבה יותר מאוחר שניתן "ליובאוויטש", השם

המייסד. של אישיותו את

לאינםֿיהודים. ואף ליהודים, הגדולה באהבתו במיוחד מאיר רבי הצטיין המסופר, לפי
הפתגם: שגור היה בפיו אהבה. גילה אחרים כלפי וגם מוגבלת, בלתי הייתה שלו ישראל אהבת

ובר  הימנו", נוחה המקום רוח – הימנו נוחה הבריות שרוח ממי "כל נוחה הבריות שרוח ור
אחד. לכל ובחסד בידידות שמתייחס
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ואף  נברא, כל את גם כיֿאם – מאיר רבי הוקיר בלבד היצורים, בחיר האדם, את רק ולא
בשמים. מעופף או ארבע על ההולך בעלֿחי זה אם

שמו  מיד נודע כך אינםֿיהודים. ועם יהודים עם חסד לגמול הרבה זה, מאיר שרבי מובן
הדברים  הגיעו שכאשר בכך חידוש כל אפוא, אין, למרחקים. התפרסם ואף הסביבה בכל לתהילה 
של  האופייניים למעשיו השם הותאם מאיר, רבי ידי על שנוסד החדש, לישוב שם קביעת לידי
לאינםֿיהודים  ליהודים, אהבה שלו, האהבה מדת לא אם מאיר, רבי את אפיין מה המייסד.
ובמשך  "אהבה", ובפולנית, ברוסית שפירושו, "ליובא" בשם הישוב נקרא כך חיים? ולבעלי

"ליובאוויטש". השם את שיצר צירוף "וויטש", הסיומת צורפה הזמן

ה', אהבת כמובן, הכל, ועל הבריות, אהבת לאהבתֿישראל, סמל "ליובאוויטש" הייתה כך
הכל. בורא

בליובאוויטש  ראו אשר שנים, מאות במשך נסתרים צדיקים לשורת הראשון היה מאיר רבי
סמכות  באו שממנה בישראל", ואם "עיר להיות יותר מאוחר ליובאוויטש, זכתה לפיכך ביתם. את

היהודי. העולם בכל שהוכרו  והנהגה

*

רחבי  מכל חסידים רבבות אליה זורמים שהיו למרות גדולה, עיר מעולם הייתה לא ליובאוויטש
רוסיה.

בה, השתקע האמצעי אדמו"ר כאשר משפחות ועשר מאה בליובאוויטש היו המקובל כפי
תקט"זֿתקי"ז, בשנות רבה מפי בליובאוויטש ילד, בהיותו הזקן, אדמו"ר כשלמד תקע"ג. בשנת

לשמונים. וחמש שבעים בין היהודיות המשפחות מספר בה היה

מויורסט  גדול אינו ליובאוויטש של נמצא 2שטחה העיירה בטבור ומחצה. ויורסט על ומחצה
אל  שהוליך "ברום" רחוב רחובות: שלשה נמשכים זה מככר החנויות. התרכזו בו השוק, ככר
על  נוסף רססנה. אל שהוליך "חכלוקה" ורחוב רודניה, אל שהוליך "שילבה" רחוב דוברומיסל,
הנהר. וסמטת ויגאן, הקרה, הסמטא סיריצה, בשמות: ידועות שהיו סמטאות היו אלה ְְְִִַַָרחובות

קטן. נהר זורם הקברות, בית ליד ובמערבה, הגדול, הנהר זורם העיירה בצפון

נקרא  עצמו הכפר – שם. אותו הנושא בכפר היה ומקורו "ברזינה", בשם נקרא הגדול הנהר
הלבנה  עצי יער בגלל נובע 3כן שהוא משום המצבה", "נהר בשם נקרא הקטן הנהר המקיפו.

אי  ולכן מחוקות, היו המצבה גבי שעל האותיות העתיק. בביתֿהקברות המצבות אחת מתוך
במי  להשתמש שלא האזהרה נמסרה לדור מדור שם. שנמצא הקבר היה מי של לדעת אפשר

לרחצה. או לשתיה המצבה" "נהר

תושביה  תמיד היו פולני, שלטון תחת ליובאוויטש הייתה מסוימות שבתקופות למרות
זו. עם זו בשלום חיו יהודית והבלתי היהודית האוכלוסיה פולנים. ולא רוסים האינםֿיהודים

כי  אם בנימין". של "השטיבל בשם ידוע היה בליובאוויטש ביותר העתיק הכנסת בית
שנחרב  לאחר תולדותיו, ימי במשך מחדש פעמים מספר זה ביתֿכנסת נבנה דבר של לאמיתו

עליו. שעברו בשריפות
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ואף  נברא, כל את גם כיֿאם – מאיר רבי הוקיר בלבד היצורים, בחיר האדם, את רק ולא
בשמים. מעופף או ארבע על ההולך בעלֿחי זה אם

שמו  מיד נודע כך אינםֿיהודים. ועם יהודים עם חסד לגמול הרבה זה, מאיר שרבי מובן
הדברים  הגיעו שכאשר בכך חידוש כל אפוא, אין, למרחקים. התפרסם ואף הסביבה בכל לתהילה 
של  האופייניים למעשיו השם הותאם מאיר, רבי ידי על שנוסד החדש, לישוב שם קביעת לידי
לאינםֿיהודים  ליהודים, אהבה שלו, האהבה מדת לא אם מאיר, רבי את אפיין מה המייסד.
ובמשך  "אהבה", ובפולנית, ברוסית שפירושו, "ליובא" בשם הישוב נקרא כך חיים? ולבעלי

"ליובאוויטש". השם את שיצר צירוף "וויטש", הסיומת צורפה הזמן

ה', אהבת כמובן, הכל, ועל הבריות, אהבת לאהבתֿישראל, סמל "ליובאוויטש" הייתה כך
הכל. בורא

בליובאוויטש  ראו אשר שנים, מאות במשך נסתרים צדיקים לשורת הראשון היה מאיר רבי
סמכות  באו שממנה בישראל", ואם "עיר להיות יותר מאוחר ליובאוויטש, זכתה לפיכך ביתם. את

היהודי. העולם בכל שהוכרו  והנהגה

*

רחבי  מכל חסידים רבבות אליה זורמים שהיו למרות גדולה, עיר מעולם הייתה לא ליובאוויטש
רוסיה.

בה, השתקע האמצעי אדמו"ר כאשר משפחות ועשר מאה בליובאוויטש היו המקובל כפי
תקט"זֿתקי"ז, בשנות רבה מפי בליובאוויטש ילד, בהיותו הזקן, אדמו"ר כשלמד תקע"ג. בשנת

לשמונים. וחמש שבעים בין היהודיות המשפחות מספר בה היה

מויורסט  גדול אינו ליובאוויטש של נמצא 2שטחה העיירה בטבור ומחצה. ויורסט על ומחצה
אל  שהוליך "ברום" רחוב רחובות: שלשה נמשכים זה מככר החנויות. התרכזו בו השוק, ככר
על  נוסף רססנה. אל שהוליך "חכלוקה" ורחוב רודניה, אל שהוליך "שילבה" רחוב דוברומיסל,
הנהר. וסמטת ויגאן, הקרה, הסמטא סיריצה, בשמות: ידועות שהיו סמטאות היו אלה ְְְִִַַָרחובות

קטן. נהר זורם הקברות, בית ליד ובמערבה, הגדול, הנהר זורם העיירה בצפון

נקרא  עצמו הכפר – שם. אותו הנושא בכפר היה ומקורו "ברזינה", בשם נקרא הגדול הנהר
הלבנה  עצי יער בגלל נובע 3כן שהוא משום המצבה", "נהר בשם נקרא הקטן הנהר המקיפו.

אי  ולכן מחוקות, היו המצבה גבי שעל האותיות העתיק. בביתֿהקברות המצבות אחת מתוך
במי  להשתמש שלא האזהרה נמסרה לדור מדור שם. שנמצא הקבר היה מי של לדעת אפשר

לרחצה. או לשתיה המצבה" "נהר

תושביה  תמיד היו פולני, שלטון תחת ליובאוויטש הייתה מסוימות שבתקופות למרות
זו. עם זו בשלום חיו יהודית והבלתי היהודית האוכלוסיה פולנים. ולא רוסים האינםֿיהודים

כי  אם בנימין". של "השטיבל בשם ידוע היה בליובאוויטש ביותר העתיק הכנסת בית
שנחרב  לאחר תולדותיו, ימי במשך מחדש פעמים מספר זה ביתֿכנסת נבנה דבר של לאמיתו

עליו. שעברו בשריפות
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ק"מ. 1.069 בערך רוסית, שטח מדת "בריוזה".2) - ברוסית: (3

c"ag i`iyp epizeax zxezn

קשורה  שליובאוויטש מעניינת אישיות הוא אף היה הכנסת, בית נקרא שמו שעל בנימין רבי
הסביבה. בכפרי הדלה סחורתו עם נודד שהיה כפרי יהודי זה היה הטובים. ובמעשיה בשמה
בנימין  רבי גדולה. ירק גינת להם והייתה הנהר, שפת על בבית דרו בנים, חשוכי ואשתו, הוא
במתן  צדקה, מצוות לקיום התמסר במיוחד כבחמורה. בקלה הזהיר  מופלג ליראֿשמים ידוע היה
בהחלט. פשוט ליהודי נחשב – אלו טובות במידות ידוע היותו עלֿאף ברם, רחבה. ביד צדקה

העברית, הספירה לפי השישי שבאלף הרביעית למאה החמישים או הארבעים בשנות זה היה
כבר  הייתה ליובאוויטש בנימין. רבי ופעל חי כאשר שנה, וחמישים מאות משלוש למעלה לפני
סביבתה. כל ואת ליובאוויטש את שהסעיר המאורע אירע ואז עשיר, עבר שמאחוריה עיירה אז

וכל  דוברומיסל, לבין ליובאוויטש שבין ביער אז הסתתרה דרכים שודדי של כנופיה
רצו, לא שכן בכך, הסתפקו לא אלה שודדים עלֿידה. ונשדד הותקף היער דרך עוברֿאורח
ולחמוס  הסמוכים הכפרים על גם להתנפל החלו הם אליהם. יבואו שהקרבנות עד להמתין כנראה,
בפחד  שרויה הייתה הסביבה שכל מובן וצאנם. בקרם סוסיהם, את רכושם, כל את האיכרים מן

מהשודדים.

להיכנס  העזו לא הללו שכן השודדים, ידי על עצמה ליובאוויטש נפגעה לא ניכר זמן משך
נשלחו  מהם ושניים אומץ אזרו שפעם אלא תושבים. של ניכר במספר מאוכלסת שהייתה לעיירה
לא  שאיש והניחו ליובאוויטש בני על גם נפל שפחדם  שחשו  כנראה  בליובאוויטש. ל"פעולה"
יהודי  היותו שלמרות בנימין, רבי נמצא שבליובאוויטש ידעו לא השודדים נגדם. לעמוד יהין

נסתרים. בכחות ניחן לכאורה, פשוט, כפרי
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ycew zexb`

ת"ש  טבת כ"א ב"ה,

ריגא 

שמעון  מו"ה אי"א וו"ח הנכבד ידידי

שי'

וברכה! שלום

לרגלי  מז"ט בברכת לחד"ז מח' מכתבו על במענה

טוב  ברוב יתברך המברך כל הנה לפה, צלחה בואינו

וברוחניות. בגשמיות

מכתבו  קבלתי המלחמה פרוץ טרם אחדים ימים

כ"ק  הוד תולדות העתונים באחד נדפס מאמר בלוויית

הדורשות  שגיאות איזה בו והיו זי"ע, נבג"ם הזקן רבינו

על  להשיב הספקתי ולא המצור ימי הגיעו ובינתים תקון,

זאת. עבודתו המשיך אם לדעת ואתענין ההוא, מכתבו

ומברכו  הדו"ש

יצחק  יוסף

fi jxk v"iixden w"b`
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זמני  ואילו  אותם,  משנים  לא  אפילו  קרובות  ולפעמים  ושינה,  האכילה  זמני  את  מבטלים  אין  המבלבלים,  עניינים  ישנם  כאשר  גם 
הקביעות של תורה ותפילה הם נדחים ואין להם קבע, ויש שהם נדחים חס־ושלום לגמרי.

ממאמר יו"ד שבט, ה'תשט"ו
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:íéýìûä̈«¡Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr ak mgpn zxez)

ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ '‰ ÏB„b Èk ÈzÚ„È ‰zÚ(יא (יח, «»»«¿ƒƒ»ƒ»»¡…ƒ
ּתֹורה. למּתן הכנה היתה יתרֹו ׁשל ׁשהֹודאתֹו ּבּזהר, ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנאמר

ולא  ׁשּנתּגּיר', 'ּגר הּלׁשֹון ּבדּיּוק החיד"א ּדברי ידּועים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהּנה

ּבֹו יׁש ׁשּמתּגּיר וגֹוי לעֹולם, יתּגּיר לא ּגֹוי ּכי ׁשּנתּגּיר', ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ'ּגֹוי

זה  ניצֹוץ יֹוצא ּוכׁשּמתּגּיר ּבמקֹומֹו, ׁשּלא ׁשּנפל קדּׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻניצֹוץ

עליו  הּתֹורה, לקּבלת הֹול יהּודי ׁשּכאׁשר ּומּכאן, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלחרּות.

ׁשל  ניצֹוץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל קרי: 'יתרֹו', את ּגם אּתֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלקחת

אליו. הּׁשּי ְֵַַָָָֻקדּׁשה
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Bî÷î-ìr äfä írä-ìk íâå ãîr zìëéå íéýìû¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈£®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−

:íBìLá àáé̈¬Ÿ§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(a"nyz haya e"h zgiy)

‰È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ ,˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ(יג יח, (רש"י «¿ƒƒ»√»»≈«ƒƒ»»

הרׁש"ב, הרּבי אביו, אל אדמֹו"ר מֹו"ח כ"ק נכנס ְְִִִֶַַַַַַַָָָּפעם

אביו: לֹו הׁשיב עּתה? ּומה ּוׁשאלֹו: ּכּפּור, י ֹום ְְִִִֵֵַַָָָָּבמֹוצאי

מען ּדארף עכׁשו ËL¯Ú'איצטער ּבמיחד =) טאן' ּתׁשּובה ְְִֶֶַ∆¿¿ְְְִַָָָָֻ

נעלה  למּצב ׁשהּגיע מי ׁשּגם והינּו, ּבתׁשּובה). לחזר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹיׁש

ּברׁש"י: נרמז הּדבר וכהּנה. ּכהּנה להֹוסיף צרי ה' ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

את  'לׁשּפט יׁש ּכּפּור, יֹום ׁשל הּתׁשּובה עבֹודת למחרת ְְְֲֳִִֵֶֶַַַַָָֹּגם

"את  ּבבחינת והּמצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום להֹוסיף היינּו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָהעם',

יעׂשּון". אׁשר הּמעׂשה ואת ּבּה ילכּו ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָהּדר
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éùéìùãëøLà ìk Nriå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬
:øîàäëìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå ¨¨«©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½

éøN íéôìà éøN írä-ìr íéLàø íúà ïziå©¦¥¬Ÿ¨²¨¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´
:úøNr éøNå íéMîç éøN úBàîåëeèôLå ¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§¬
Lwä øácä-úà úr-ìëa írä-úàïeàéáé ä ¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ§¦´

:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî-ìà¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«
æë:Böøà-ìà Bì Cìiå Bðúç-úà äLî çlLéåô ©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(186 'nr f mgpn zxez)

BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc ÔcL Ôic Ïk(יג יח, (רש"י »«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ
היא ּבּתֹורה ודעה סברא ּדברי ‡Ó˙ּכל ואּלּו "אּלּו , ְְִֵַָָָָָ¡∆ְִֵֵֵָ

ÌÈ˜Ï‡אמת היא הלכה אבל ׁשּיכת BzÓ‡Ïחּיים"; היא ּכי , ¡…ƒֱֲֲִִֶַָָָ«¬ƒִִֶֶַ

אדם ‰ÈÂ'לׁשם ּדהּנה, ּכמֹותֹו". ׁשהלכה עּמֹו, "והוי' ּכמאמר , ְֵ¬»»ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ

יּתכן  אבל חּיים, אלקים ּדברי טֹובה, סברא לֹומר יכֹול ְְֱֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹׁשנּון

ׁשּתפרי יֹותר, טֹובה ׁשנּיה, סברא ּתתעֹורר מּכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלאחר

נצחי. הּוא הלכה ּפסק מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲִִֵֵֶַַָָָאֹותּה;

éòéáøèéàìûøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî õøàî¥¤´¤¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«

áeðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−
:øää ãâð ìûøNé íL-ïçiå øaãnaâäLîe ©¦§®̈©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«¤¬

øää-ïî ýåýé åéìà àø÷iå íéýìûä-ìà äìr̈−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ¦¨¨´
îàú äk øîàìéðáì ãébúå á÷ré úéáì ø ¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬

:ìàøNéãíéøöîì éúéNr øLà íúéàø ízà ¦§¨¥«©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦
íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìr íëúà àOàå̈«¤¨³¤§¤Æ©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−

:éìàäéì÷a eòîLz rBîL-íà äzrå ¥¨«§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½
-ìkî älâñ éì íúééäå éúéøa-úà ízøîLe§©§¤−¤§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨

:õøàä-ìk éì-ék íénräåéì-eéäz ízàå ¨´©¦½¦¦−¨¨¨«¤§©¤¯¦«§¦²
øLà íéøácä älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®¥µ¤©§¨¦½£¤¬

:ìàøNé éða-ìà øaãz§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(i zxaeg zeniyx)

ÌÈ¯ˆÓÏ È˙ÈNÚ ¯L‡ Ì˙È‡¯ Ìz‡(ד (יט, «∆¿ƒ∆¬∆»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ
ּדברים . ּבׁשלׁשה לּברית נכנסּו יׂשראל –ÏÈÓ‰ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹƒ»

הּנפׁש על הּמסּתיר הּמס הסרת הּטמאה, מן ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּיציאה

הּביטל.ÏÈ·Ë‰האלקית. אֹותּיֹות טבילה לקדּׁשה, הּכניסה – ֱִָֹ¿ƒ»ְְְִִִִֵַַַָָָֻ

Ôa¯˜ּכאּלּו זה ׁשהרי ׁשּלמעלה, ּבאׁש והתּכּללּות עלּיה – »¿»ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּכאן: אף לרמז יׁש זה לפי ודמֹו. חלּבֹו È˙ÈNÚמקריב ¯L‡ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ¬∆»ƒƒ
ÌÈ¯ˆÓÏ.הּקלּפה הכנעת –ÌÎ˙‡ ‡O‡Â.לקדּׁשה הּכניסה – ¿ƒ¿»ƒְְִַַַָָ»∆»∆¿∆ְְִַַָָֻ

ÈÏ‡ ÌÎ˙‡ ‡È·‡Â.איןֿסֹוף ּבאֹור יחּוד – »»ƒ∆¿∆≈»ְִֵ

,éòéáø
éùéîçæíNiå írä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨®̈©¨´¤

eäeö øLà älàä íéøácä-ìk úà íäéðôì¦§¥¤À¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈
:ýåýéçîàiå åcçé írä-ìë eðriå-øLà ìk eø §Ÿ̈«©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤

írä éøác-úà äLî áLiå äNrð ýåýé øac¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤®©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈
:ýåýé-ìàèéëðà äpä äLî-ìà ýåýé øîàiå ¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹
éìà àaéøaãa írä òîLé øeára ïðrä ára E ¨´¥¤»»§©´¤«¨¨¼©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´

-úà äLî ãbiå íìBòì eðéîàé Ea-íâå Cnr¦½̈§©§−©«£¦´§¨®©©¥¬¤²¤
:ýåýé-ìà írä éøácéäLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¥¬¨−̈¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ

eñaëå øçîe íBiä ízLc÷å írä-ìà Cì¥´¤¨½̈§¦©§¨¬©−¨®̈§¦§−
:íúìîNàéíBia | ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå ¦§Ÿ¨«§¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´

ìMä:éðéñ øä-ìr írä-ìë éðérì ýåýé ãøé éL ©§¦¦À¥¥¯§Ÿ̈²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«
áéíëì eøîMä øîàì áéáñ írä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²

úBî øäa râpä-ìk eäö÷a râðe øäa úBìr£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬
:úîeéâéäøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì ¨««Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ

CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa-íà äøié¦¨¤½¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ
:øäá eìré änä ìáiäãéøää-ïî äLî ãøiå ©Ÿ¥½¥−¨©«£¬¨¨«©¥¯¤¤²¦¨−̈

:íúìîN eñaëéå írä-úà Lc÷éå írä-ìà¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈©§©§−¦§Ÿ¨«
åèì íéðëð eéä írä-ìà øîàiåìLíéîé úL ©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®

:äMà-ìà eLbz-ìàæèéLéìMä íBiá éäéå ©¦§−¤¦¨«©§¦Á©¸©§¦¦¹
ãák ïðrå íé÷øáe úì÷ éäéå ø÷aä úéäa¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ§¨¦¹§¨³̈¨¥Æ

àî ÷æç øôL ì÷å øää-ìrírä-ìk ãøçiå ã ©¨½̈§¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ©¤«¡©¬¨¨−̈
:äðçna øLàæéúàø÷ì írä-úà äLî àöBiå £¤¬©©«£¤«©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬

:øää úézçúa eávéúiå äðçnä-ïî íéýìûä̈«¡Ÿ¦−¦©©«£¤®©¦§©§−§©§¦¬¨¨«
çéýåýé åéìr ãøé øLà éðtî Blk ïLr éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§Ÿ̈−

øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLrk BðLr ìriå Làä¥®©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈
:ãàîèéäLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå §«Ÿ©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´

:ìB÷á epðré íéýìûäå øaãé§©¥½§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr gi mgpn zxez)

ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ '‰ „¯È ÈLÈÏM‰ ÌBia Èk(יא (יט, ƒ««¿ƒƒ≈≈¿≈≈»»»
‰˙È‰ ‡Ï ,„Á‡ Ì„‡ elÙ‡ ÌÈ¯ÒÁ Ï‡¯NÈ eÈ‰ el‡ƒ»ƒ¿»≈¬≈ƒ¬ƒ»»∆»…»¿»

ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ . . ·È˙Îc ,Ô‰ÈÏÚ ˙ÈÏ‚ ‰ÈÎM‰ רבה (דברים «¿ƒ»ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿ƒ¿≈≈»»»
ח) ז,

אם אֹומר: ÌÈ˙eÁtaLהוי ˙eÁt‰ היה לא יׂשראל ׁשּבעם ֱִֵֵ«»∆«¿ƒְְִֵֶַָָָֹ

– רּבֹוא ׁשּׁשים למנין חסר ׁשהיה אֹו ונׁשמע', 'נעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאֹומר

היה ¯eaלא ‰LÓ יׂשראל ּכל ׁשּכן, הּתֹורה! את לקּבל יכֹול ָָֹ…∆«≈ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ



iyyערב - k - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
אחד  אבר ׁשל ּובריאּותֹו אחד, ּגּוף ׁשלימה', אחת 'קֹומה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהם

האברים. לכל ְִֵַַָָָנֹוגעת

éùùëøää Làø-ìà éðéñ øä-ìr ýåýé ãøiå©¥¯¤§Ÿ̈²©©¬¦©−¤´Ÿ¨®̈
:äLî ìriå øää Làø-ìà äLîì ýåýé àø÷iå©¦§¨̧§Ÿ̈¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«

àë-ït íra ãrä ãø äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¥−¨¥´¨®̈¤
:áø epnî ìôðå úBàøì ýåýé-ìà eñøäéáëíâå ¤«¤§³¤§Ÿ̈Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«§©¯

õøôé-ït eLc÷úé ýåýé-ìà íéLbpä íéðäkä©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§Ÿ̈−¦§©¨®¤¦§¬Ÿ
:ýåýé íäaâëìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå ¨¤−§Ÿ̈«©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´

eða äúãrä äzà-ék éðéñ øä-ìà úìrì írä̈½̈©«£−Ÿ¤©´¦®̈¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ
:BzLc÷å øää-úà ìaâä øîàìãëåéìà øîàiå ¥½Ÿ©§¥¬¤¨−̈§¦©§«©¸Ÿ¤¥¨³

íéðäkäå Cnr ïøäàå äzà úéìrå ãø-Cì ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ¦¨®§©«Ÿ£¦´
:ía-õøôé-ït ýåýé-ìà úìrì eñøäé-ìà íräå§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¦§¨¨«

äëíäìà øîàiå írä-ìà äLî ãøiå:ñ ©¥¬¤¤−¤¨®̈©−Ÿ¤£¥¤«
ëàälàä íéøácä-ìk úà íéýìû øaãéå©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤

:øîàìñ *áéäìà ýåýé éëðàéúàöBä øLà EE ¥«Ÿ¨«Ÿ¦̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤½£¤´«¥¦ÁÁ
:íéãár úéaî íéøöî õøàîâEì-äéäé àì ¥¤̧¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ¦«§¤´§Á

:éðt-ìr íéøçà íéýìûãìñô El-äNrú àì ¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ©«£¤§´¤´¤
øLàå ìrnî | íéîMa øLà äðeîz-ìëå |§¨§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á
:õøàì úçzî | íéna øLàå úçzî õøàä¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤

äéëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º
éäìà ýåýéíéða-ìr úBáà ïBr ã÷t àp÷ ìà E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸¨¯©¨¦²

lL-ìr:éàðNì íéraø-ìrå íéLåãñç äNòå ©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§¨®§³Ÿ¤¤̧¤Æ
ìe éáäàì íéôìàì:éúBöî éøîLñæàOú àì ©«£¨¦½§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²
éäìà ýåýé-íL-úàýåýé äwðé àì ék àåMì E ¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©®̈§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½

:àåMì BîL-úà àOé-øLà úàôçøBëæ ¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§¨Á
:BLc÷ì úaMä íBé-úàèãárz íéîé úLL ¤¸©©¹̈§©§À¥´¤¨¦´©«£Ÿ»
:Ezëàìî-ìë úéNråé| úaL éréáMä íBéå §¨¦´¨¨§©§¤¼§¸©§¦¦¹©¨´

éäìà äåäéì| äzà äëàìî-ìë äNrú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈©¨´
ðáeøLà Eøâå Ezîäáe Eúîàå Ecár Ezáe-E ¦§´Â¦¤©§§¸©«£¨«§¹§¤§¤À§¥«§Æ£¤´

éørLa:Eàé-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék ¦§¨¤½¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤
ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà õøàä-úàå íéîMä©¨©´¦§¤¨À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈

íBé-úà ýåýé Cøa ïk-ìr éréáMä íBia çðiå©−̈©©´©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²¤¬
:eäLc÷éå úaMäñáééáà-úà ãak-úàå E ©©−̈©«§©§¥«©¥¬¤¨¦−§¤

éîé ïeëøàé ïrîì Enà-øLà äîãàä ìr E ¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤
éäìà ýåýé:Cì ïúð Eñâé:çöøz àìñàì §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ¦§¨«−Ÿ

:óàðzñ:áðâz àìñãr Erøá äðrú-àì ¦§¨«−Ÿ¦§«Ÿ«Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬
:ø÷LñãéErø úéa ãîçú àìñãîçú-àì ¨«¤¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ

ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcárå Erø úLà¥´¤¥¤À§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ
:Erøì øLàô £¤¬§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã- jli`e 148 'nr ` jxk y"ewl t"r)

('zay z`xwl' jezn

zFxn`n dxUre zFxACd zxUr£¤¤©¦§©£¨¨©£¨

:¯Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ŒÏk ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ(א (כ, «¿«≈¡…ƒ≈»«¿»ƒ»≈∆≈Õ…
ּומּכיון  לאחרים, לֹומר ּפרּוׁשֹו "לאמר" הרי הּתמיה, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹוידּוע

ׁשל  הּנׁשמֹות ואפילּו ּתֹורה, ּבמּתן היּו ּבניֿיׂשראל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּכל

ׁשם היּו הּבאים ו)ּדֹורֹות כח, בשמו"ר ּכאן (ּכדאיתא ׁשּי מה ְִִִַַַָָָָָָ

לאחרים"? "לאמר ֲִֵֵֵַֹֹ"לאמר"

מּמעזריטׁש: הּמּגיד הרב ְְְִִִִֵֶַַַָוּתירץ

נברא  ׁשּבהן מאמרֹות ה"עׂשרה על מרּמז ּכאן ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ"לאמר"

מ"א)העֹולם" פ"ה הּוא,(אבות לאמר" גֹו' "וידּבר ּופרּוׁש , ְֵֵֵַַָָֹ

- ה"לאמר" עם הּדּברֹות עׂשרת - ה"וידּבר" את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹלקּׁשר

מאמרֹות". ֲֲַָָָָה"עׂשרה

הּדבר  ים:ּפרּוׁש ְִֵַָ

עסּוק  הּוא ׁשּבֹו זמן יׁש מּצבים. ׁשני יׁש האדם ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבעבֹודת

עסּוק  ׁשּבֹו זמן ויׁש הּדּברֹות, עׂשרת – הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֻּכּלֹו

– ּתֹורה) ּפי על (הּמּתרים הרׁשּות ּבדברי ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְִִִֵַַָָָֹֻֻהּוא

העֹולם. נברא ׁשּבהן מאמרֹות ְֲֲִֶֶַָָָָָָָעׂשרה

עסקֹו ׁשּבעת האדם, אצל הוהֿאמינא להיֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָויכֹולה

לסּדר  הּוא ויכֹול הּתֹורה, מּלּמּוד הּוא 'מנּתק' הרׁשּות, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻּבדברי

הּתֹורה. הׁשקפת עלּֿפי ׁשּלא חּייו ְִֶֶֶַַַַַָָָֹּדר

ּבדברי  עסקֹו ּבעת ׁשּגם לאמר" גו' "וידּבר ּפרּוׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹוזה

לעׂשרת  קׁשּור ׁשּיהיה צרי מאמרֹות, עׂשרה – ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָהרׁשּות

הּתֹורה. הׁשקפת עלּֿפי יהיה חּייו ּדר אז ׁשּגם ּבזה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּדּברֹות,

ã ycew zegiyn zecewp ã(192 'nr cl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ‡(ב (כ, »…ƒ¡…∆

היה סיני הר Á‡k„מעמד Ï‡¯NÈ ÏÎÏהיּו ו"אּלּו , ֲִַַַַָָ¿»ƒ¿»≈¿∆»ִָ

למּתן  זֹוכים היּו לא אחד" אדם אפּלּו חסרים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹיׂשראלים

ּבלׁשֹון  נאמרּו הּדּברֹות ׁשעׂשרת הּטעמים אחד ,לאיד ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּתֹורה.

ׁשּנאמרּו מּׁשּום הּוא BÓˆÚיחיד ÈÙa „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÏויׁש . ְִִֶֶֶָ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿ְֵ

ïåéìò íòèá (*



רעג xihtn ,iriay - k - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּבהתאם  הם הּתֹורה נתינת ּבאפן אּלּו ענינים ׁשּׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלֹומר,

הּדברים ּתֹורה.ezpLלׁשני Bˆn‰Â˙ּבמּתן ‰¯Bz‰נּתנּו - ְְִִֵַָ∆ƒ¿ְַַָ«»¿«ƒ¿ְִ

לּכל. הּׁשוה ּבאפן אחת, ּכמציאּות יׂשראל ‰Bz¯‰לכל „enÏ ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹƒ«»
ערּכֹו. לפי ואחד אחד לכל נּתן –ְְְְִִֶֶֶַָָָ

éòéáùåè-úàå úìBwä-úà íéàø írä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤
àøiå ïLr øää-úàå øôMä ìB÷ úàå íãétlä©©¦¦À§¥Æ´©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§

:÷çøî eãîriå eòðiå íräæèäLî-ìà eøîàiå ¨¨Æ©¨ª½©©«©§−¥«¨«Ÿ©«Ÿ§Æ¤¤½
eðnr øaãé-ìàå ärîLðå eðnr äzà-øac©¤©¨¬¦−̈§¦§¨®¨§©§©¥¬¦¨²

:úeîð-ït íéýìûæé-ìà írä-ìà äLî øîàiå ¡Ÿ¦−¤¨«©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©
íéýìûä àa íëúà úBqð øeáráì ék eàøéz¦¼̈¼¦À§©«£Æ©´¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®
ézìáì íëéðt-ìr Búàøé äéäz øeáráe©«£À¦«§¤¯¦§¨²©§¥¤−§¦§¦¬

:eàèçúçéLbð äLîe ÷çøî írä ãîriå ¤«¡¨«©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´
ä-ìà:íéýìûä íL-øLà ìôørñèéøîàiå ¤¨«£¨¤½£¤−̈¨«¡Ÿ¦«©³Ÿ¤

ízà ìûøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®©¤´
:íënr ézøac íéîMä-ïî ék íúéàøëàì §¦¤½¦ µ¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«¬Ÿ

eNrú àì áäæ éýìûå óñë éäìà ézà ïeNrú©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ©«£−
:íëìàëåéìr zçáæå él-äNrz äîãà çaæî ¨¤«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈

éúìr-úàéîìL-úàå Eðàö-úà EEø÷a-úàå E ¤«ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®
éìà àBáà éîL-úà øékæà øLà íB÷nä-ìëaE §¨©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−

ézëøáe:Eáë-àì él-äNrz íéðáà çaæî-íàå ¥«©§¦«§¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ
äéìr zôðä Eaøç ék úéæb ïäúà äðáú¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨

:äììçzåâëéçaæî-ìr úìrîá äìrú-àìå ©§©«£¤«¨§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®
:åéìr Eúåør äìbú-àì øLàttt £¤²«Ÿ¦¨¤¬¤§¨«§−¨¨«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©

,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(565 'nr a jxk zegiy ihewl)

EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙BÏBÚ ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ(כא (כ, ¿»«¿»»»∆∆¿∆¿»∆
הּזקן: אדמֹו"ר ‡„Ó‰ּפרׁש ÁaÊÓ,ּבּטּול ׁשל מזּבח – ְֵֵֵַַָƒ¿«¬»»ְִִֵֶַ

עליה. ּדׁשין ׁשהּכל זֹו EÈ˙BÏBÚּכאדמה ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ– ֲִֶֶַַָָָָָֹ¿»«¿»»»∆∆
.ׁשּל העלּיֹות EÈÓÏLאת ˙‡Â אין והּנה, .ׁשּל הּׁשלמּות – ְֲִֶֶָ¿∆¿»∆ְְְִֵֵֵֶַ

ּכעלּיה  מגּדירה ׁשהּתֹורה למה אּלא ל'יׁשּות', ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּכּונה

הּבעלֿ ּתֹורת ּובדגמת 'לזּבח'. יׁש זה את ואף ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֻוכׁשלימּות,

ּברּום È˙ÈeLׁשםֿטֹוב: ׁשהם ּדברים ּגם אצלי, ׁשוה הּכל - ֵƒƒƒְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשּכן Èc‚Ïהּמעלה, העליֹון ‰' רצֹון ּבקּיּום אּלא חפץ אינּני - ֲֵֶַַָ¿∆¿ƒְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

אחר. ּדבר ּבׁשּום ְְֵַָָֹולא

øéèôîèé-ìà øîàú äk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤
ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà ìûøNé éða§¥´¦§¨¥®©¤´§¦¤½¦ µ¦©¨©½¦¦©−§¦

:íënrëéýìûå óñë éäìà ézà ïeNrú àì ¦¨¤«¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´
:íëì eNrú àì áäæàëél-äNrz äîãà çaæî ¨½̈¬Ÿ©«£−¨¤«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼

éúìr-úà åéìr zçáæåéîìL-úàå E-úà E §¨«©§¨´¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤
ðàöøékæà øLà íB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå E «Ÿ§−§¤§¨¤®§¨©¨Æ£¤´©§¦´

éìà àBáà éîL-úàézëøáe E:Eáëçaæî-íàå ¤§¦½¨¬¥¤−¥«©§¦«§¦¦§©³
ék úéæb ïäúà äðáú-àì él-äNrz íéðáà£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯

:äììçzå äéìr zôðä Eaøçâëäìrú-àìå ©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨§Ÿ©«£¤¬
Eúåør äìbú-àì øLà éçaæî-ìr úìrîá§©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬¤§¨«§−

:åéìrttt ¨¨«
.ïîéñ á"ãðåé ,íé÷åñô á"ò

ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

‰Ó„‡ ˙LÁp‰ ÁaÊÓ ÏÏÁ ˙‡ ‡lÓÓ ‰È‰L(כא כ, (רש"י ∆»»¿«≈∆¬«ƒ¿««¿…∆¬»»
– חּוץ ּכלּפי ה': ּבעבֹודת רמז ּכאן האדם יׁש צרי ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבבחינת  הּמלעיגים, מּפני יבֹוׁש ולא ּונחיׁשּות, עז ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַֹֹלגּלֹות

עליו  – ּובפנימּיּותֹו ּבתֹוכֹו אבל למעלּיּותא. ערף" ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹ"קׁשה

'מלא "ונפׁשי ‡„Ó‰'להיֹות ּבבחינת ּובהכנעה, ּבבּטּול , ְִֵָ¬»»ְְְְְְִִִִַַַָָ

ּתהיה". לּכל ְְִֶַָָֹּכעפר

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le



עדר
.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì åøúé úùøôì äøèôä

ú"åîùìåå ÷øô äéòùéá

åàäàøàå eäifr Cìnä úBî-úðLa¦§©Æ©¤´¤ª¦½̈¨«¤§¤¯
àOðå íø àqk-ìr áLé éðãà-úà¤£Ÿ¨²¥¬©¦¥−¨´§¦¨®

:ìëéää-úà íéàìî åéìeLåáíéôøN §−̈§¥¦¬¤©«¥¨«§¨¦̧
íéãîr|íézLa ãçàì íéôðk LL íéôðk LL Bì ìrnî| «Ÿ§¦³¦©̧©Æ½¥¯§¨©²¦¥¬§¨©−¦§¤¨®¦§©´¦

:óôBòé íézLáe åéìâø äqëé íézLáe åéðô äqëéâäæ àø÷å §©¤´¨À̈¦§©²¦§©¤¬©§¨−¦§©¬¦§¥«§¨¨̧¤³
LBã÷ øîàå äæ-ìà|àìî úBàáö ýåýé LBã÷ LBã÷ ¤¤Æ§¨©½¨¯¨²¨−§Ÿ̈´§¨®§¬Ÿ

`xenl iy
(à,eäifò Cìnä úBî úðLaìëéäì ñðëpLk ,eäifò Cìnä òøèöpLk ¦§©©¤¤ª¦¨§¤¦§¨©©¤¤ª¦¨§¤¦§©©¥¨

"Bçöîá äçøæ úòøväå" áeúkL Bîk ,úøè÷ øéè÷äì(hi,ek aÎminid ixac). §©§¦§Ÿ¤§¤¨§©¨©©¨§¨§¦§

.úîk áLçð òøöîä ék ,"úBî úðLa" øîàå,ìëéää úà íéàìî åéìeLå §¨©¦§©¦©§Ÿ̈¤¡¨§¥§¨§¥¦¤©¥¨
.Lc÷nä úéa ìëéäa ähîì älâúî BãBák ,øîBìk(á,íéôøN,íéôøN íàø÷ §©§¦§©¤§©¨§¥©¥©¦§¨§¨¦§¨¨§¨¦

Là úeîãa äàeápä äàøîa íàøL éôì§¦¤¨¨§©§¥©§¨¦§¥

.óøBN,ìònî íéãîBòíéãîBò ¥§¦¦©©§¦

íäL íéLBãwä íéëàìnä íäå .íéîMa©¨©¦§¥©©§¨¦©§¦¤¥

.ãòì íéîi÷,Bìì ,åéðôìúBNòì BLnL ©¨¦¨©§¨¨§©§©£

.BúeçéìL,åéðô äqëéãöì èéaé àlL §¦§©¤¨¨¤Ÿ©¦§©

.äðéëMä,åéìâø äqëéàlL ,úeòéðöì ©§¦¨§©¤©§¨¦§¦¤Ÿ

Løãîáe .BàøBa éðôì Bôeb ìk äàøé¥¨¤¨¦§¥§§¦§©

ìâø óëk íäéìâøL éôì ,eøîà àîeçðz©§¨¨§§¦¤©§¥¤§©¤¤

øékæäì àlL ,íúBà äqëî Cëì ,ìâò¥¤§¨§©¤¨¤Ÿ§©§¦

.ìâòä ïåò ìàøNé ìò,óôBòéCìéì ©¦§¨¥£Ÿ¨¥¤§¥¥¥

.ä"á÷ä úeçéìLa(âìà äæ àø÷å ¦§¦§¨¨¤¤
,äæøîBì Bøáçì ãçà íéàøB÷ íéôøOä ¤©§¨¦§¦¤¨©£¥©

ãçà íéc÷é àìå ãçàk ílk äMã÷§ª¨ª¨§¤¨§Ÿ©§¦¤¨

.Bøáçì,øîàåílk ïéaî àöBé ìBwä ©£¥§¨©©¥¦¥ª¨

.ãçà ìB÷ àeä elàk ãçàkLBã÷ §¤¨§¦¤¨¨
,LBã÷ LBã÷.íéîìBò éîìBòìe íìBòì LBã÷ .Búøeáb äNòî õøàä ìò àeä LBã÷ .BúðéëL íB÷î ,ïBéìò íBøî éîLa àeä LBã÷.l`ifer oa ozpei mebxz i"tr) ¨¨¨¦§¥¨¤§§§¦¨¨©¨¨¤©£¥§¨¨§¨§§¥¨¦

mixn zxhr
àúBî-úðLaòøèöpLkeäifr Cìnäúîk áeLç òøBönäåäàøàå ¦§©Æ§¤¦§¨©©¤´¤ª¦½̈§©§¨¨§¥¨«¤§¤¯

ìëOä úiàøaåéìeLå àOðå íø àqk-ìr áLé éðãà-úàìéònä éìeL ¦§¦©©¥¤¤£Ÿ¨²¥¬©¦¥−¨´§¦®̈§−̈¥©§¦

íéàìîíéàlîîìëéää-úàíéîMä úà:áíéãîr íéôøN|ìrnî §¥¦¬§©§¦¤©«¥¨«¤©¨©¦§¨¦̧«Ÿ§¦³¦©̧©Æ
Bìì íéîMa,BLnLãçàì íéôðk LL íéôðk LLãçàå ãçà ìëì ½©¨©¦§©§¥¯§¨©²¦¥¬§¨©−¦§¤®̈§¨¤¨§¤¨

íézLa|åéðô äqëéèéaé ìáì ¦§©´¦§©¤´¨À̈§©©¦

äðéëMä étìkåéìâø äqëé íézLáe §©¥©§¦¨¦§©²¦§©¤¬©§−̈
ók ék ìâòä äNòî øékæäì àlL¤Ÿ§©§¦©£¥¨¥¤¦©

ìâò ìâø óëa íäéìâøíézLáe ©§¥¤§©¤¤¥¤¦§©¬¦
óôBòéíB÷nä úeçéìLa óeòé: §¥«¨¦§¦©¨

âäæ-ìà äæ àø÷åäæ úeLø ïéìèBð §¨¨̧¤³¤¤Æ§¦§¤

ãçàk LBã÷ øîBì äfîøîàåìBwä ¦¤©¨§¤¨§¨©½©

ãçàk ílek ïéaî àöBéLBã÷| ¥¦¥¨§¤¨¨¯
úBàáö ýåýé LBã÷ LBã÷ïéðòk ¨²¨−§Ÿ̈´§¨®§¦§©



ערה

:BãBák õøàä-ìëãúBnà eòðiå ¨¨−̈¤§«©¨ª̧Æ©´
àìné úéaäå àøBwä ìBwî íétqä©¦¦½¦−©¥®§©©−¦¦¨¥¬

:ïLräék éúéîãð-éë éì-éBà øîàå ¨¨«¨«Ÿ©º«¦´¦¦§¥À¦¦´
-ír CBúáe éëðà íéúôN àîè Léà¦³§¥«§¨©̧¦Æ¨½Ÿ¦§Æ©
Cìnä-úà ék áLé éëðà íéúôN àîè§¥´§¨©½¦¨«Ÿ¦−Ÿ¥®¦¯¤©¤²¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד שבט, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

הנהלת חברה גמילות חסדים שומרי שבת

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם ר"פ מדו"ח דפעולותיהם בקדש, בענין הצדקה, מצותו של הקדוש ב"ה, 

ובמעלה הגדולה אשר בה, הוא ענין גמילות חסדים.

ויהי רצון אשר מתאים לפתיחת רבנו הזקן בס' תורה אור: צדקה תרומם גוי, הגבהת והעלאת 

המדות )ובמק"א מבואר שהוא גם העלאת בחי' נה"י וגם דבחי' המוחין(,

יהי' כן בכל עניני המשתתפים בפעולת החברה וההנהלה בראשם - שליט"א,

ואין מקרא יוצא מידי פשוטו: תרומם גוי, גוי אחד בארץ הם בני ישראל,

בני  כל  גאולה הכללית של  נותן הצדקה ומקרבת  גאולה הפרטית של  שהרי הצדקה מביאה 

ישראל,

אשר גאולה הפרטית כפשוטה, היא ביטול כל ענינים המבלבלים מעבודת ה' בשמחה ובטוב 

לבב,

 - ועד  כדרוש,   - כפשוטם  ומזוני  חיי  בני  הסוגים  בשלשת  ואיש  איש  חפצי  כל  שיהיו  היינו 

בשלימות, ועד - באופן דרויחא,

וכמו שהוא ביחוד בענין הצדקה, כמו שנאמר בה: רחבה מצותך מאד, כפירוש רבנו הזקן.

והרי השנה שנת סגולה, שנת המאה וחמשים להסתלקות הילולא שלו.

מצו"פ השתתפות.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ובאופן, כהוראת חז"ל, גמ"ח לעשירים, כי יקויים היעוד: לא 

יהי' בך אביון כי ברך יברכך ה' - ויעשון בנ"י רצונו של מקום

מ. שניאורסאהן



לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו בערים שונות בעולם רעח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:2806:2308:3508:3309:1009:0710:0610:0412:2512:2517:2217:2817:4917:5417:0718:04באר שבע )ח(

06:2906:2408:3508:3209:1009:0710:0610:0412:2412:2417:2217:2817:4717:5216:5718:02חיפה )ח(

06:2706:2208:3408:3109:0809:0610:0510:0312:2312:2317:2517:3017:4717:5216:4918:02ירושלים )ח(

06:2906:2408:3508:3309:1009:0810:0710:0512:2512:2517:2117:2717:4817:5317:0618:04תל אביב )ח(

07:1207:0308:5408:4909:3909:3410:3010:2712:3912:3917:0617:1617:4117:5016:5618:03אוסטריה, וינה )ח(

06:4206:4909:2509:2910:0610:0911:1711:1914:0914:0820:2720:2020:5620:4920:0421:01אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:1107:0208:5608:5209:3909:3510:3110:2812:4112:4117:1217:2117:4617:5417:0218:07אוקראינה, אודסה )ח(

06:4606:3608:2808:2409:1309:0810:0410:0112:1312:1316:4016:5017:1517:2416:3017:37אוקראינה, דונייצק )ח(

06:5806:4808:3908:3509:2409:1910:1610:1212:2412:2416:5017:0017:2517:3516:4117:48אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:2807:1809:0509:0009:5209:4710:4310:3912:5012:4917:1217:2217:4817:5817:0218:12אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:2107:1108:5808:5309:4509:4010:3510:3212:4212:4217:0417:1417:4017:5016:5418:04אוקראינה, קייב )ח(

07:3507:2609:2209:1810:0410:0010:5710:5413:0713:0717:4317:5218:1418:2217:3218:34איטליה, מילאנו )ח(

06:2506:2508:5508:5509:2409:2410:2710:2712:5912:5818:3218:3218:5518:5418:1419:03אקוואדור, קיטו )ח(

06:2206:2809:0409:0809:4309:4610:5210:5413:4213:4119:5519:4820:2220:1619:3220:27ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:0107:0909:4409:4910:2810:3211:4011:4214:3414:3420:5720:4921:2821:2020:3221:33ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:0606:5909:0309:0009:4109:3810:3610:3312:5112:5117:3617:4318:0618:1217:2418:23ארה״ב, בולטימור )ח(

06:5806:5008:5308:4909:3209:2810:2610:2312:4012:4017:2317:3017:5318:0017:1118:12ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:5806:5108:5308:5009:3209:2910:2710:2412:4012:4017:2317:3117:5418:0017:1118:12ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:3707:2909:3009:2610:1010:0611:0311:0113:1613:1617:5618:0418:2718:3517:4518:47ארה״ב, דטרויט )ח(

07:0607:0109:1509:1309:4909:4710:4610:4413:0613:0618:0618:1118:3218:3617:5218:46ארה״ב, האוסטון )ח(

06:4306:3708:4708:4409:2209:2010:1810:1612:3612:3617:3017:3617:5818:0317:1718:14ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0006:5609:1309:1109:4609:4410:4410:4213:0513:0518:1018:1418:3518:3917:5618:49ארה״ב, מיאמי )ח(

06:5506:4708:4908:4509:2809:2510:2210:2012:3612:3617:1817:2517:4817:5517:0618:07ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:2107:1409:1709:1409:5609:5210:5010:4813:0413:0417:4717:5518:1818:2417:3518:36ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:5406:4708:4808:4409:2809:2410:2110:1912:3512:3517:1517:2317:4617:5417:0418:05ארה״ב, שיקגו )ח(

06:2506:2809:0309:0409:3409:3510:3910:4013:1913:1819:0819:0519:3219:2918:4819:38בוליביה, לה-פס )ח(

08:0807:5709:4209:3710:3010:2511:2011:1713:2613:2617:4617:5718:2318:3417:3718:48בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:0707:5609:4209:3710:3010:2511:2011:1713:2713:2717:4717:5818:2418:3417:3818:48בלגיה, בריסל )ח(

05:5005:5408:3008:3309:0409:0510:1110:1212:5312:5318:5518:5119:1619:1218:3419:22ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:4005:4308:1908:2108:5208:5409:5910:0012:4112:4118:3818:3419:0318:5918:1719:09ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:2607:1509:0008:5509:4909:4310:3910:3512:4512:4517:0517:1617:4117:5116:5918:05בריטניה, לונדון )ח(

07:4107:2909:0909:0410:0009:5410:4910:4512:5312:5317:0617:1817:4617:5717:0118:12בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:3507:2409:0709:0109:5609:5010:4610:4212:5112:5117:0817:2017:4517:5617:0018:10גרמניה, ברלין )ח(

07:4807:3709:2509:2010:1210:0711:0310:5913:1013:1017:3217:4218:0818:1817:2318:32גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:4705:5208:2808:3109:0209:0410:1010:1112:5412:5419:0218:5719:2119:1618:4019:26דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1007:0709:2809:2709:5909:5810:5910:5813:2313:2318:3518:3819:0019:0218:2019:11הודו, מומבאי )ח(

07:0607:0309:2409:2309:5509:5410:5410:5313:1913:1918:3218:3518:5618:5918:1619:08הודו, פונה )ח(

07:0006:5008:4308:3809:2709:2210:1910:1612:2812:2816:5717:0617:3117:4016:4617:53הונגריה, בודפשט )ח(

07:0306:5608:5808:5409:3709:3310:3110:2812:4512:4417:2617:3417:5718:0417:1518:16טורקיה, איסטנבול )ח(

07:2307:1609:2109:1809:5909:5610:5410:5213:0913:0917:5618:0318:2618:3217:4418:43יוון, אתונה )ח(

07:2007:1009:0308:5909:4709:4310:3910:3612:4912:4917:1917:2817:5318:0117:0818:14מולדובה, קישינב )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



רעט לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
07:0807:0509:2609:2409:5709:5510:5610:5513:2013:2018:3318:3518:5718:5918:1719:09מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:3505:4408:1808:2409:0709:1210:2010:2313:1913:1919:5119:4220:2620:1619:2620:30ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:4606:4208:5708:5509:3009:2810:2710:2612:4812:4817:5017:5418:1618:2017:3618:30נפאל, קטמנדו )ח(

07:1507:0809:1109:0809:5009:4610:4410:4212:5812:5817:4217:4918:1218:1917:2818:30סין, בייג'ין )ח(

07:1707:1609:4609:4610:1610:1611:1811:1813:4913:4919:2119:2119:4419:4419:0319:52סינגפור, סינגפור )ח(

07:0406:5308:3608:3109:2509:2010:1510:1112:2012:2016:3716:4817:1517:2616:2817:40פולין, ורשא )ח(

06:0606:0808:4208:4309:1209:1310:1710:1712:5412:5418:3918:3719:0219:0018:1919:09פרו, לימה )ח(

07:5307:4409:3909:3510:2210:1811:1411:1113:2513:2517:5718:0618:3118:3917:4718:52צרפת, ליאון )ח(

08:1008:0009:5009:4510:3610:3111:2711:2313:3513:3518:0218:1218:3618:4517:5218:59צרפת, פריז )ח(

06:1206:1108:4008:4009:0909:0910:1110:1112:4112:4118:0918:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

07:2507:1709:1509:1209:5609:5210:5010:4713:0213:0217:4217:5018:1118:1917:3018:31קנדה, טורונטו )ח(

07:0606:5708:5208:4809:3509:3110:2810:2512:3812:3817:1317:2217:4517:5317:0218:06קנדה, מונטריאול )ח(

06:3806:3208:4108:3809:1709:1410:1310:1112:3012:3017:2217:2817:5017:5517:0918:06קפריסין, לרנקה )ח(

08:3208:2009:5709:5110:5010:4311:3811:3413:4013:4017:4918:0218:3018:4217:4218:57רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:0907:5609:3009:2410:2410:1811:1211:0813:1413:1417:2317:3618:0218:1417:1618:29רוסיה, מוסקבה )ח(

07:3707:2709:2009:1610:0409:5910:5610:5313:0513:0517:3517:4418:0918:1817:2418:31רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:4207:3209:2509:2010:0910:0411:0110:5813:1013:1017:4417:5318:1318:2217:3318:35שוויץ, ציריך )ח(

06:4406:4209:0609:0509:3609:3510:3610:3513:0213:0218:2118:2318:4518:4618:0518:55תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי
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   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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Issue # 00719
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P.P.
שולם
1949

תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשוֵֹמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשוֵֹמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קוֹל  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טוִֹבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
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